На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и
68/15), а у складу са добијеним Мишљењем Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, Број: 011-00-01702/2016-16 од 17. новембра 2016 године, Комисија за
спровођење поступка јавне набавке Републичке дирекције за имовину Републике Србије,
Београд, доставља заинтересованим понуђачима следеће:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 10/16 БР.1
Одржавање термо-техничких система инсталација у објектима ГП Хоргош

1. На страни бр. 4 конкурсне документације, у тачки 2. – „Место и начин
извршења предмета јавне набавке “ бришу се следеће реченице:
„Добављач је дужан да изврши услугу сакупљања и транспорта отпада и да отпад преда
овлашћеном оператеру који има све потребне дозволе за поступање са отпадом у складу са
Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“ број 36/209, 88/10 и
14/16), као и у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада,
што се доказује Документом о кретању отпада. Добављач је дужан да Наручиоцу достави
попуњен примерак Документа о кретању отпада, којим се потврђује да је отпад прихваћен.“

2. На страни бр. 5 конкурсне документације, у делу „Опште напомене“ брише се
реченица:
„У цену такође урачунати услугу сакупљања, транспорта и збрињавања отпада у складу са
Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“ број 36/09, 88/10 и
14/16), као и испитивање отпада.“

3. На страни бр. 15 конкурсне документације, у делу под Е. „Чишћење котлова са
пламенодимне стране и димоводних канала“, тачка 1, брише се „сакупљање,
класификација, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада“ и гласи:
„Механичко чишћење котлова са димно-пламене стране, од наслага, чађи и сумпора и
вађење свих отпадака из унутрашњих делова“.

4. На страни бр. 15 конкурсне документације,у делу под Е. „Чишћење котлова са
пламенодимне стране и димоводних канала“, тачка 3, брише се „и одношењем“
и гласи:
„Механичко чишћење димњака и димоводних канала, са вађењем свих отпадака из њих“.

5. На страни бр. 23 и 24 конкурсне документације у делу „Обавезни услови“ брише
део под тачком 5, и то:
„ОБАВЕЗАН УСЛОВ ЧЛАН 75. СТАВ 1. ТАЧКА 5:
Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач доказује
достављањем важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.
Доказ за правно лице/предузетника/физичко лице:
- Понуђач је дужан да у понуди достави важеће дозволе за управљање отпадом на
територији Републике Србије, издате од стране Министарства пољопривреде и
заштите животне средине или другог надлежног органа у складу са Законом о
управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“ број 36/09, 88/10 и
14/16) и то:
1. Дозвола за сакупљање отпада;
2. Дозвола за транспорт отпада;
3. Овлашћење за испитивање отпада.
Дозволе се издају у складу са Законом о управљању отпадом и другим прописима.“

6. На страни бр. 25 конкурсне документације, у делу „Упутство како се доказује
испуњеност услова“, бришу се следеће реченице:
„Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, наведеног у приказу
обавезних услова под редним бројем 5, понуђач доказује достављањем важеће дозволе
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. “,
„Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезног услова из
члана 75. став 1 тачка 5) ЗЈНз а део набавке који ће се извршити преко подизвођача. Ако је
за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог
дела набавке.“,
„Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.”.

7. На страни бр. 26 и 27 конкурсне документације, у делу „ Обавезни услови“
брише се део под тачком 4, и то:
„Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у приказу обавезних услова
- Доказ за правно лице/предузетника/физичко лице:

Понуђач је дужан да у понуди достави важеће дозволе за управљање отпадом на
територији Републике Србије, издате од стране Министарства пољопривреде и
заштите животне средине или другог надлежног органа у складу са Законом о
управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“ број 36/09, 88/10 и
14/16) и то:
1. Дозвола за сакупљање отпада;
2. Дозвола за транспорт отпада;
3. Овлашћење за испитивање отпада.
Дозволе се издају у складу са Законом о управљању отпадом и другим
прописима“

8. На страни 43. конкурсне документације, у делу Модел уговора, брише се у члану
3 став 3:
„Добављач је дужан да изврши услугу сакупљања и транспорта отпада и да отпад преда
овлашћеном оператеру који има све потребне дозволе за поступање са отпадом у складу са
Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“ број 36/09, 88/10 и
14/16), као и у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада,
што се доказује Документом о кретању отпада. Добављач је дужан да Наручиоцу достави
попуњен примерак Документа о кретању отпада, којим се потврђује да је отпад прихваћен.“
и гласи:
„Добављач је дужан да након извршеног вађења отпада, исти безбедно ускладишти на
локацији извршења предмета јавне набавке, ГП Хоргош, на начин који минимално утиче на
здравље људи и животну средину и о томе без одлагања обавести Наручиоца.“

Остали услови конкурсне документације остају непромењени.

У Београду, 25.11.2016.год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

