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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15),
Комисија за јавну набавку објављује
Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима
у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац
Питање:
1. У конкурсној документацији за јавну набавку радова бр. ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела
водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац. у Поглављу III Врста, техничке карактеристике,
квалитет и опис тражених радова и Поглављу VII Структура цене са упутством како да се
попуни наведено је у делу 3. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ, Став 3.3:
Демонтажа старог цевовода. Јединичном ценом је обухваћено вађење азбест цементних цеви,
фазонерије и арматуре смештене ван шахта, утовар у транспортна средства и одношење на
одговарајућу депонију (фазонерију и арматуре однети на локацију по избору инвеститора).
Обрачун по м¹ демонтираног цевовода. м1 4.178,50
Сматрамо да сте морали, када то већ нисте формулисали у Додатним условима, а сходно
Закону о управљању отпадом, Чл.27, Чл. 28, Чл.35, Чл.42, Чл.44 Управљање опасним
отпадом
Чл.46 ДОКУМЕНТ О КРЕТАЊУ ОПАСНОГ ОТПАДА
Чл.54 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ КОЈИ САДРЖИ АЗБЕСТ
у делу конкурсне документације 3. став 3.3 МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ после: .....утовар у
транспортна средства и одношење на одговарајућу депонију ДОДАТИ У ЗАГРАДИ:
доставити ДОКУМЕНТ О КРЕТАЊУ ОПАСНОГ ОТПАДА, фазонерију и арматуре ....
"ОДГОВАРАЈУЋА" (како ви наводите) депонија може бити свака у зависности од свести и
савести оног који тај отпад баца, а знамо, нажалост, да има јако лоших примера. Поре тога,
збрињавање отпада изискује и одређене процедуре које се морају обавити од стране Локалне
самоуправе као и Извођача радова за предметну ЈН а све то изискује и одређене трошкове
који се морају укалкулисати у цену Понуде.
Молимо вас за мишљење у вези горе наведеног.

Одговор:
1. Комисија за предметну јавну набавку сматра да питање заинтересованог лица није основано
из разлога што у конкурсној документацији, у поглављу III – Врста, техничке карактеристике,
квалитет и опис тражених радова и поглављу VII – Структура цене са упутством како да се
попуни у делу 3. Монтажерски радови, позиција 3.3. Демонтажа старог цевовода, одговорни
пројектант није назначио да је за извођење радова потребно да извођач радова достави
„документ о кретању опасног отпада“. Из наведених разлога конкурсна документација се неће
мењати.
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