Jaвна набавка мале вредности 2/2017 ОРГАНСКЕ И
НЕОРГАНСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ 1.1.2
PITANJE :
Poštovani,
Prema Zakonu o ambalaži I ambalažnom otpadu distributeri nisu u
obavezi da preuzimaju otpadne hemikalije od krajnjih korisnika, već
samo ambalažu upotrebljenih/iskorišćenih hemikalija.
Prema obavezama iz dodatnih uslova javne nabavke, navodi se indeksni
broj otpada 16 05 06* koji se prema katalogu otpada odnosi na gasove u
boci pod pritiskom I odbačene hemikalije, tačnije, na laboratorijske
hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance, uključujući I
smeše laboratorijskih hemikalija. Indeksni broj 16 05 06* se ne odnosi
na ambalažni otpad.
Molimo da pored Zakona o ambalaži I ambalažnom otpadu ispoštujete I
član 10. Zakona o javnim nabavkama – Načelo obezbeđenja
konkurencije I u skladu sa gore navedenim izmenite konkursnu
dokumentaciju kako biste omogućili prisustvo što većeg broja ponuđača.
Unapred veliko hvala.
ОДГОВОР:
1)У складу са ЗЈН, члан 76-додатни услови, Наручилац у конкурсној документацији одређује
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у погледу финансијског, пословног,
техничког и кадровског капацитета, увек када је потребно имајући у виду предмет јавне
набавке.
У складу са чланом 76, став 4, Наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, посебно уколико се односе на социјална и еколошка питања.
Имајући у виду :
искуства наручиоца у коришћењу хемикалија , и чињеницу да је у конкурсној документацији
Наручилац навео детаљно да није у обавези да припреми амбалажу коју испоручилац
(хемикалија) преузима, те да је максимална количина евентуално заосталих супстанци 5%
укупне запремине, Наручилац је дефинисао додатни услов да понуђач мора да поседује важеће
решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада, на
територији републике Србије, најмање за индексне бројеве 150110* и 160506*.
Горенаведено је дефинисано пре свега имајући у виду процедуре рада у лабораторији које
онемогућавају обезбеђење потпуно празне амбалаже у свим случајевима, и код свих
хемикалија.
Сходно свему горенаведеном, Наручилац је саставио конкурсну документацију у потпуности у
складу са са релевантним законом о управљању отпадом, законом о амбалажи и амбалажном
отпаду, законом о јавним набавкама, као и у складу са процедурама, и потребама рада
наручиоца и захтевима који су у логичкој вези са предметом јавне набавке.

