П и т а њ е:
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О д г о в о р:
1.За испуњеност обавезног услова за учествовање у поступку јавне набавке
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, Наручилац је конкурсном
документацијом захтевао да су понуђачи дужни да доставе само важећу дозволу за
сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије,
издату од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.
Наручилац није захтевао дозволу за складиштење, третман и одлагање
отпада, ради обезбеђивања конкуренције међу понуђачима, имајући у виду да већина
правних и физичких лица која се баве управљањем отпадом, не поседују интегралну
дозволу за управљање отпадом. Између осталог, Наручилац је у конкурсној документацији
прописао начин пружања услуга и то: „Понуђач је дужан да изврши услугу сакупљања,
класификацију отпада, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада и да Наручиоцу
достави попуњен Документ о кретању отпада којим се потврђује да је отпад прихваћен“.
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Стога у предметном поступку, понуђачи нису дужни да достављају друге дозволе, осим
дозволе која је прописана конкурсном документацијом.
Наручилац има важећу карактеризацију, не старију од пет година. Није
потребно достављање решења од надлежног министарства и сертификата о акредитацији
лабораторије за ову врсту услуге (карактеризације). Такође није потребно достављање
важеће дозволе за складиштење и/или третман опасног отпада у мобилном постројењу.
Захтевану важећу дозволу за сакупљање и транспорт неопасног и опасног
отпада на територији Републике Србије, понуђач може доказати преко подизвођача уколико
ће наведени део набавке извршити преко подизвођача или преко понуђача из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова у зависности од тога да ли ће понуђач поднети понуду самостално, понуду са
подизвођечем или заједничку понуду (група понуђача). Остале активности понуђача које се
односе на управљање отпадом, као што су класификација, складиштење, третман и
одлагање, понуђач је дужан да изврши у складу са Законом о управљању отпадом и
важећим подзаконским актима. Ствар је понуђача да ли ће наведене активности, односно
услуге извршити сопственим капацитетима или преко других правних, односно физичких
лица које се баве третирањем отпада и за то поседују одговарајуће дозволе, јер је Наручилац
и прописао конкурсном документацијом да у цену предметне јавне набавке треба урачунати
све напред описане услуге.
2. Што се тиче достављања важећих сертификата, понуђач може доставити у
складу са условима из конкурсне документације који су наведени у тачки 13. и сертификат
који je издат од стране куће која није акредитована од стране акредитационог тела Србије,
под условом да је издавалац сертификата овлашћен, односно акредитован од стране
међународног или другог акредитационог тела, са обимом сертификације, са обавезним
преводом од стране овлашћеног судског тумача.
3. Наручилац није захтевао конкурсном документацијом, као доказ,
достављање сертификата SRPS OHSAS 180001 који је усаглашен са стандардом за системе
управљања заштите здравља и безбедношћу на раду.
С поштовањем,

