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ПРЕДМЕТ:

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Набавка услуге
рециклаже тонера, бр.XI-13-404-41/2017

Наручилац је дана 10.03.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним
појашњењем везан за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности - Набавка
услуге рециклаже тонера, бр. XI-13-404-41/2017, које гласи:
„Конкурсном докуменатцијом на страни 7/31 под тачком 5, захтевате дозволу за складиштење,
третман и транспорт ласерских тонер касета.
Молимо вас да потврдите да ћете прихватити дозволу понуђача за сакупљање и транспорт неопасног
отпада на територији Републике Србије која је издата од Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, док ће се за складиштење и третман доставити Уговор о пословној техничкој
сарадњи са фирмом која има дозволу за исто, уз прилаганје наведене дозволе?
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:
„ Конкурсном документацијом, у поглављу III - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Закона и Упутству како се доказује испуњеност тих услова, у тачки 1) Услови за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75 ЗЈН Научилац је одредио право на учешће у поступку предметне јавне
набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чланом 75 ЗЈН и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4) Закона);
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).
Такођер, наручилац је конккурсном докуменатцијом одредио које услове морају да испуњавају
учесници у заједничкој понуди и које услове мора да испуњава подизвођач, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, и то:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5)
Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач.
5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

У тачки 2) Упутства како се доказује испуњеност услова, горе наведеног поглавља конкурсне
докуменатције, Наручилац је одредио начин како се доказује испуњеност услова, па се испуњеност
обавезних услова из члана 75. став 1. и 2. ЗЈН за учешће у поступке предметне јавне набавке (осим
услова из члана 75. став 1. Закона који се односи на поседовање дозволе издате од надлежног
органа), у складу са чл. 77 став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 5. у поглављу
V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. и став 2. Закона, дефинисане
конкурсном документацијом.
С обзиром на наведено, понуђач је дужан да достави важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, односно Дозволу за складиштење, третман и транспорт
ласерских тонер- касета издата од стране Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева/ Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (ранији назив:
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине)/ Министарства
пољопривреде и заштите животне средине (ранији називи тог Министарства су: Министарство
заштите животне средине и просторног планирања, Министарство животне средине, рударства и
просторног планирања републике Србије и Министарство енергетике, развоја и заштите животне
средине Републике Србије) и то:
- дужан је да достави важећу дозволу за себе, уколико понуду подноси самостално,
- дужан је да достави важећу дозволу за учесника у заједничкој понуди, уколико подноси заједничку
понуду, као и уколико је одређеном члану групе понуђача поверено извршење дела набавке који се
односи на складиштење, третман и транспорт ласерских тонер- касета,
- дужан је да достави важећу дозволу за себе као и за подизвођача, као и уколико ће тај део набавке
извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10%
укупне вредности јавне набавке потребо испунити обавезан услов у смислу поседовања дозволе за
рад, понуђач може преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке доказати
испуњеност тог услова. „
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