На основу члана 63 став2 Закона о јавним набавкама(,,Службени гласник РС“бр
124/12,68/15) Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике
Србије, доставља заинтересованим понуђачима за ,, набавку Одржавање термо,
електро и пратећих техничких система инсталација на ГП Хоргoш
ЈН 9/18“ следеће:
Питање од стране потенцијалног понуђача:

1. U opštim napomenama prvog dela koji se odnosi na GREJANJE naveli ste da je utovar otpada i odvoz istog
sa gradilišta u skladu sa pozitivnim propisima. Da li je potrebno da se otpad od izolacije kao i naslaga od ćađi
i sumpora кoji je po prirodi svog porekla OPASAN otpad, utovari i odveze u skladu sa Zakonom RS o
otpadu, tj. da li ponuđač treba da ima dozvolu za sakupljanje, transport i zbrinjavanje otpada?
2. Da li je potrebno da se ventili sigurnosti baždare u Akreditovanoj laboratoriji uz izdavanje izveštaja
(pozicija 3.3.)?
3. Da li je potrebno da ponuđač ima u vlasništvu uređaj za zamrzavanje pri intervencijama na oštećenom
cevovodu, s obzirom da je u tački 4.11. traženo korišćenje ovog uredjaja i kako se dokazuje ovaj uslov?
4. Molimo vas da nam objasnite dodatni uslov - tehnički kapacitet – 1 (jedno) teretno dostavno vozilo do 2000
m³? Da li je došlo do tehničke greške?
Одговори:
1.Таквог ,,навода“ Наручиоца у општим напоменама нема у Конкурсној документацији, Републичка
дирекција за имовину РС која привремено управља ГПом, је власник отпада, у складу са чланом 27
Закона о управљању отпадом и одговорна је за трошкове управљања отпадом. Понуђачу није потребна
дозвола за управљање отпадом.
2.Да, на основу Правилника о прегледу опреме под притиском током употребе(,,Служ гл РС“бр87/11),
у акредитованој лабараторији најмање једанпут годишње.
3.Приликом интервенције на оштећеном цевоводу , постоји више опција санације.Уређај за
замрзавање је једна од крајњих опција, за коју је наручилац предвидео плаћање по интервенцији.
Уколико га понуђач има, а није неопходно, доказује пописном листом основних средстава.
4. У питању је техничка грешка-ради се о 2000 кг за теретно доставно возило.

