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:
Neko ko vrši utovar otpada i odvoz istog sa gradilištа treba da ima dozvolu za to u skladu sa
Zakonom iako je Republička direkcija za imovinu RS vlasnik otpada i odgovorna za troškove
upravljanja otpadom.
Molimo vas onda da nam objasnite navode na strani 4/64 konkursne dokumentacije koje glasi:
I. ГРЕЈАЊЕ
A. СЕРВИСИРАЊЕ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
Опште напомене
Ценом обухватити следеће: набавку материјала, транспорт и уградњу на објекат у
свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата, скела и платформи,
дизалица, средстава за заштиту на раду, помоћних средстава и материјала за
извршење наведених позиција, утовар отпада и одвоз истог са градилишта у складу
са позитивним прописима.

Одговор:
Наручилац је прописао: Општим напоменама, следеће:
,,Ценом обухватити следеће: набавку материјала, транспорт и уградњу на објекат у свему према
препоруци произвођача, са употребом свих алата, скела и платформи, дизалица, средстава за
заштиту на раду, помоћних средстава и материјала за извршење наведених позиција, утовар
отпада и одвоз истог са градилишта у складу са позитивним прописима. Ценом такође обухватити
заштиту столарије ПВЦ фолијом, заштиту подова дебљом ПВЦ фолијом и валовитим картоном,
редовно чишћење градилишта као и завршно чишћење. Сва евентуална прљања или оштећења
падају на терет извођача. Наведене позиције у припремним и завршним радовима не могу да се
самостално појављују у фактурама за извршену услугу. „
Наручилац сматра да је Понуђач овлашћен да на основу ,,обављеног сервисирања котловског
постројења“ понуђеном ценом обухвати трошкове, а како је дефинисано Конкурсном
документацијом Општих напомена на страни 4/64, утовара отпада и одвоза истог са градилишта,
у складу са позитивним прописима. Ово с разлога, што је неопходно одређене количине отпадакаотпада, првенствено одложити на самој локацији наручиоца, ГП Хоргош,на начин да минимално
утиче на здравље људи и животну средину, а затим да се спроведе (зависно од количине и
својства) поступак од стране овлашћених стручних организација за испитивање отпадаакредитоване лабараторије,која ће дати препоруку да ли се узроковани отпад може третирати или
одложити на регионалну санитарну депонију у складу са важећим прописима.Наведено

становиште Наручилац заснива на Мишљењу Министарства пољопривреде и заштите животне
средине Број: 011-00-01702/2016-16, те с тих разлога и не поставља као услов да понуђач мора
имати дозволу за управљање отпадом. То није обухваћено предметом ове јавне набавке.

