Брпј: 020-30-7/12
Датум: 12.01.2017. гпдине
Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 2
у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара – Тпнери,
редни брпј набавке: ЈНМВ 7/17
Нарушилац је дана 10.01.2017. гпдине пд заинтереспваних лица, путем е-маила, примип
Захтеве за дпдатним инфпрмацијама и ппјащоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку
дпбара – Тпнери, редни брпј набавке: ЈНМВ 7/17, у пквиру кпјих су тражена следећа ппјащоеоа:
„У прeшищћeнoм тeксту кoнкурснe дoкумeнтaциje, нa стрaни 9/53, у дeлу o пoслoвнoм кaпaцитeту
стe, измeђу oстaлoг , нaвeли кao услoв дa je пoнуђaш у oбaвeзи дa пoсeдуje вaжeћe дoзвoлe зa
скупљaоe , трaнспoрт, трeтмaн и склaдищтeоe нeoпaснoг oтпaдa. Кaкo je Пaртиja 2 - нaбaвкa
тoнeрa зa Купсега щтaмпaшe, a трaжe сe искључивo oригинaлни тoнeри прoизвoђaчa oпрeмe ,
мoлимo Вaс дa трaжeни услoв изузмeтe зa пaртиjу 2 , jeр су пoтeнциjaлни пoнуђaши oригинaлних
тoнeрa, фирмe кoje увoзe oригинaлнe тoнeрe или их нaбaвљajу oд oвлaщћeних дистрибутeрa, aли
свaкaкo нeмajу дoзвoлe зa трeтмaн и склaдиштeоe oтпaдa, jeр сe тимe нe бaвe, a Ви нистe
oстaвили ни мoгућнoст дa je дoзвoљeнo дoстaвљaоe угoвoрa сa фирмoм кoja пoсeдуje свe
трaжeнe дoзвoлe. Укoликo стe рeщили дa Вaм дoбaвљaш рeщaвa и питaоe oтпaдa кojи прaвитe
кoрищћeоeм тoнeр кaсeтa, oндa je пoтрeбнo дa зaхтeвaтe дa дoбaвљaш тoнeрa рeщи и питaоe
истрoщeних тoнeр кaсeтa у склaду сa пoзитивним зaкoнским прoписимa. Нeмa никaквoг oснoвa дa
Вaщ дoбaвљaш тoнeрa (пoгoтoвo oригинaлних) пoсeдуje дoзвoлe зa трeтмaн и склaдиштeоe
oтпaдa и тaj стaв бистe тeщкo oдбрaнили прeд Рeпублишкoм кoмисиjoм зa jaвнe нaбaвкe.
Oднoснo, нa тaj нaшин битнo смaоуjeтe кoнкурeнциjу, дoлaзитe у ситуaциjу дa нajбoљи пoнуђaши
oригинaлних тoнeрa нe би мoгли дa ушeствуjу , упрaвo збoг oвaкoг дискриминищућeг стaвa, кojи
нeмa oснoвa..a тимe пoступaтe супрoтнo шлaну 10 ЗJН. Кaкo бисмo упoрeдили, oвaj зaхтeв je истo
кao кaдa бистe oд дoбaвљaшa пaпирa зaхтeвaли дa имa свojу прoизвoдоу пaпирa, щтo слoжићeтe
сe aпсoлутнo нeмa oснoвa. Нa oснoву свeгa нaвeдeнoг мoлимo вaс дa измeнитe oвaj зaхтeв, нa
jeдaн oд слeдeћих нaшинa: дa сe пoмeнути услoв дa пoнуђaш пoсeдуje вaжeћe дoзвoлe зa
скупљaоe , трaнспoрт, трeтмaн и склaдищтeоe нeoпaснoг oтпaдa oднoси сaмo нa пaртиjу 1рeфaбрикoвaнe тoнeрe или дa зa пaртиjу 2 зaхтeвaтe сaмo дoзвoлу зa сaкупљaоe и трaнспoрт
нeoпaснoг oтпaдa, нajмaоe зa индeксни брoj 08 03 99 или дa, укoликo пoнуђaш нeмa свe зaхтeвaнe
дoзвoлe, дoзвoлитe дoстaвљaоe угoвoрa сa фирмoм кoja истe пoсeдуje.“.
„Увидoм у Кoнкурсну дoкумeмтaциjу и дoдaтнe инфoрмaциje зa нaвeдeну jaвну нaбaвку нaищли
смo нa слeдeћу нeпрaвилнoст: Прeдмeт нaбaвкe у пoмeнутoj нaбaвци су рeфaбрикoвaни тoнeри уз
oбaвeзу изaбрaнoг пoнуђaшa oднoснo дoбaвљaшa дa прeузимa истрoщeнe тoнeр кaсeтe. Вaщa
oбaвeзa у склaду сa пoмeнутим Зaкoнoм o упрaвљaоу oтпaдoм je дa oтпaд дeфинисaнoг индeкснoг
брoja прeдajeтe oвлaщћeнoм oпeрaтeру кojи имa дoзвoлу/ рeщeоe зa сaкупљaоe и трaнспoрт с
тим дa зa прeдaти oтпaд дoбиjeтe Зaкoнoм прeдвиђeни дoкумeнт o крeтaоу oтпaдa. Зa дaљи
пoступaк oднoснo трeтмaн и склaдищтeоe прeузeтoг oтпaдa oдгoвoрaн je oпeрaтeр кojи je oтпaд
прeузeo и Ви o тoмe нe бринeтe. Нaвeдeнo питaоe oднoснo зaхтeв пoтeнциjaлнoг пoнуђaшa
прeдстaвљa злoупoтрeбу пoмeнутoг Зaкoнa и кoрищћeоe нeупућeнoсти Нaрушиoцa у ствaрнe
oбaвeзe кoje имa у пoступaоу сa oтпaдoм oвe врстe.
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Вaщa измeнa дoкумeнтaциje кojoм сe oд пoнуђaшa зaхтeвa пoсeдoвaоe дoзвoлe зa трeтмaн и
склaдищтeоe je нeпрaвилнoст jeр нeмa зaкoнскo утeмeљeоe иaкo сe нa Зaкoн пoзивaтe. Прoмeт
рeфaбрикoвaних тoнeрa oднoснo оихoвa прoдaja и купoвинa je слoбoднa, зa оу нису пoтрeбнe
никaквe дoзвoлe пa нe мoрaтe ни ви дa их измищљaтe. Oбзирoм дa вaм je дoкумeнтaциja
прeцизирaнa шлaнoвимa и стaвoвимa Зaкoнa нa кoje сe пoзивaтe, пojaснитe нa oснoву кoг шлaнa
Зaкoнa o упрaвљaоу oтпaдoм зa oслoбaђaоe oд oтпaдa зaхтeвaтe пoсeдoвaоe дoзвoлe зa трeтмaн
и склaдищтeоe.“.
Нарушилац је изменип Кпнкурсну дпкументацију за предметну јавну набавку, у делу 4.
УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА кап и МПДЕЛ УГПВПРА.
Пвп се ппјащоеое, схпднп шлану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца.
Чланпви кпмисије за јавну набавку:
Име и презиме

Пптпис

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