Брпј: 020-328/7
Датум: 11.02.2016. гпдине
Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1
у вези Kпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга - Услуга пднпшеоа ппаснпг птпада
редни брпј: ЈНМВ 11/16
Нарушилац је пд заинтереспванпг лица дана 10.02.2016. гпдине, путем е-маила примип
Захтевe за дпдатним инфпрмацијама и ппјащоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку
услуга – Услуга пднпщеоа ппаснпг птпада, редни брпј: ЈНМВ 11/16, у пквиру кпјих су тражена
следећа ппјащоеоа:
Питаое 1: „У дoкумeнтaциjи кoja je oбjaвљeнa стojи нa стрaни 5, тaшкa 4.1., стaв 2: "дa oн и оeгoв
зaкoнски зaступник ниje oсуђивaн зa нeкo oд кривишних дeлa кao шлaн oргaниз. климинaлнe групe,
дa ниje oсуђивaн зa кривишнa дeлa прoтив приврeдe, прoтив живoтнe срeдинe, примaоa или
дaвaоa митa, кривишнп дeлo прeвaрe". Зaтим нa стрaни 7, пoд "ПРAВНA ЛИЦA" стojи:
1. извoд из кaзнeнe eвидeнциje нaдлeжнoг oснoвнoг и вищeг судa нa шиjeм пoдрушjу сe нaлaзи
сeдищтe прaвнoг лицa, дa прaвнo лицe ниje oсуђивaнo зa кривишнa дeлa прoтив приврeдe, прoтив
живoтнe срeдинe, примaоa или дaвaоa митa, кривишн дeлo прeвaрe.
2. извoд из кaзнeнe eвидeнциje Пoсeбн. oдeљeоa зa oргaниз. криминaл Вищeг судa у Бгд дa
прaвнo лицe ниje oсуђивaнo зa нeкo oд кривишних дeлa прoтив oргaнизoв. криминaлa.
3. увeрeоe MУП-a, oднoснo ПУ нa шиjoj тeритoриjи пoслуje прaвни субjeкт, дa зaкoнски зaступник
ниje oсуђивaн зa кривишнa дeлa прoтив приврeдe, прoтив живoтнe срeдинe, примaоa или дaвaоa
митa, кривишнп дeлo прeвaрe.
Moлим Вaс зa инфoрмaциjу oднoснo пoтврду дa ли су дoкумeнтa нaвeдeнa нa стрaни 5, тaшкa 4.1.,
стaв 2 идeнтишнa трaжeнoj дoкумeнтaциjи сa стрaнe 7 пoд тaшкaмa 1, 2 и 3.“.
Питаое 2: „Taкoђe бих Вaс зaмoлиo зa joщ jeдну инфoрмaциjу у вeзи JНMВ 11/16 a тишe сe тaшкe
4.1., стaв 5: oвлaщћeоe зa oбaвљaоe пoслoвa испитивaоa oтпaдa. Дa ли стe пoдрaзумeвaли дa
прaвнo лицe кoje жeли дa ушeствуje нa jaвнoj нaбaвци, трeбa дa дoстaви oвлaщћeоe зa испитивaоe
oтпaдa? Укoликo je тaкo, хтeo бих дa нaпoмeнeм дa oпeрaтeр нe мoжe дa oбaвљa лaбoрaтoриjскo
испитивaоe. Зa тe пoслoвe je зaдужeнa aкрeдитoвaнa лaбoрaтoриja. Moлим Вaс зa пoтврду щтa стe
пoдрaзумeвaли пoд тaшкoм 4.1. стaв 5: "oвлaщћeоe зa oбaвљaоe пoслoвa испитивaоa oтпaдa"“.
На пснпву шлана 54. став 12. ташка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку
сашинила је дана 11.02.2016. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјащоеоа, какп следи:
Ппјашоеое питаоа 1:
Ппщтпвани, на страни 5 Кпнкурсне дпкументације, у делу 4.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА, стaв 1. ташка 2) „да пн и
оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре“ се пднпси
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на пбавезне услпве за ушещће кпје ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати, а на страни 7
Кпнкурсне дпкументације, у делу 4.6 ППШТЕ НАППМЕНЕ У ППГЛЕДУ ДПКАЗИВАОА ппписана су
дпкумента кпја дпказују испуоенпст услпва за ушещће.
Нарушилац је у кпнкурснпј дпкументацији пдредип да се у складу са шланпм 77. став 4.
Закпна п јавним набавкама, испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. став 1. ташка 1) 2) и 4) и
дпдатних услпва наведених у кпнкурснпј дпкументацији, дпказује се дпстављаоем Изјаве кпјпм
ппнуђач ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђује да испуоава услпве
утврђене Закпнпм п јавним набавкама и кпнкурснпм дпкументацијпм. Саставни деп кпнкурсне
дпкументације је Пбразац наведене изјаве, кпји ппнуђаш треба да пппуни, пптпище и пвери
пешатпм.
Испуоенпст пбавезнпг услпва из шлана 75. став 1. ташка 5) се дпказује дпстављаоем
важеће дпзвпле надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне набавке, и тп:
1. Рещеое п издаваоу интегралне дпзвпле за трансппрт ппаснпг и неппаснпг птпада нajмaоe
зa индeксни брoj 16 05 06* издатп пд стране Министарства ппљппривреде и защтите
живптне средине.
2. Рещеое надлежнпг Министарства да је ппнуђаш пвлащћен за пбављаое ппслпва
испитиваоа птпада.
Ппјашоеое питаоа 2:
Пбавезан услпв за ушещће у ппступку јавне набавке из шлана 75. Закпна п јавним набавкама,
између псталпг, је и тај да ппнуђаш мпра дпказати да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за
пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне набавке, и тп:
- за трансппрт ппаснпг и неппаснпг птпада нajмaоe зa индeксни брoj 16 05 06* издату пд
стране Министарства ппљппривреде и защтите живптне средине;
- пвлащћеое за пбављаое ппслпва испитиваоа птпада.
Укпликп ппнуђаш није у мпгућнпсти да у ппступку јавне набавке испуоенпст услпва за ушещће
дпкаже сам, у мпгућнпсти је да ппнуду ппднесе са ппдизвпђашем или кап заједнишку ппнуду са
другим ппнуђашем.
Пвп се ппјащоеое, схпднп шлану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, се пбјављује на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца.
Чланпви кпмисије за јавну набавку:
Име и презиме

Пптпис

Немаоа Амичић, шлан кпмисије
Немаоа Мартинпвић, шлан кпмисије
Ивана Трифунпвић Тпрпвић, шлан кпмисије
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