Брпј: 020-1637/7
Дана: 14. августа 2015. гпдине
Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1
у вези Кпнкурсне дпкументације за ппступак јавне набавке мале вреднпсти услуга
Услуга пднпшеоа ппаснпг птпада, редни брпј набавке ЈНМВ 29/15
Нaрушилaц je дaнa 11. и 12. августа 2015. гoдинe, путeм e-maila, oд зaинтeрeсoвaних лицa
примиo Зaхтeве за дпдатним инфпрмацијама/ппјащоеоима Кoнкурснe дoкумeнтaциje у пoступку
јавне набавке мале вреднпсти услуга - Услуга пднпщеоа ппаснпг птпада, редни брпј набавке ЈНМВ
29/15:
Питаое 1: „Мплимп Вас да нам дпставите инфпрмацију п запремини ПВЦ бпца, у кпјима се
налазе птпадне хемикалије, да ли су све хемикалије ппзнатпг састава кап и инфпрмацију п тпме,
да ли је кплишина, наведена у кпнкурснпј дпкументацији, пптенцијална кпнашна кплишина?“
Питаое 2: „Ппвпдпм кпнкурсне дпкументације за јавну набавку мале вреднпсти услуга –
Услуга пднпщеоа ппаснпг птпада ЈНМВ 29/15, у делу 3. Спецификација за јавну набавку мале
вреднпсти услуга није прецизнп наведенп п кпјим хемикалијама се ради кап ни кплишина
хемикалија кпје су предмет пве услуге?“
На пснпву шлана 54. став 13. ташка 1. Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку
сашинила је, дана 14. августа 2015. гпдине, дпдатна ппјащоеоа и тп:
Одгпвпр на ппстављена питаоа:
Предметне хемикалије су настале услед редпвних активнпсти, пдржаваоа практишних
вежби на Факултету. Нису све хемикалије ппзнатпг састава из разлпга щтп је на ппјединим бпцама
етикета пщтећена или изгубљена па се не мпже са сигурнпщћу утврдити щта се у бпци налази.
Отпадне хемикалије се налазе у ПВЦ и стакленим бпцама запремине пд 5ml дп 5000 ml.
Нарушилац је кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну набавку пдредип да Ппнуђаши
цену треба да дају пп kg, имајући у виду да је пбим пвих услуга немпгуће предвидети. Стварна
кплишина ће се утврдити накпн вагаоа кпд сваке ппјединашнп изврщене услуге.
Овп ппјащоеое се, схпднп шлану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, дпставља
заинтереспванпм лицу и истпвременп се пбјављује на Ппрталу јавних набавки и интернет
страници Нарушипца.
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