Гинеколошко-акушерска клиникa «НАРОДНИ ФРОНТ»
Београд, Краљице Наталије 62.
Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863
ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888

................................
Дел. број: M16/35-5-1
Датум: 24.10.2016.

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања заинтересованих лица у поступку јавне набавке бр.
M16/35 за 2016. годину (тонери и услуга сервиса)
ПИТАЊА:

1. Da li su potencijalni dobavljači koji dostave ponudu za remontovane-reciklirane toner
kasete u obavezi da dostave DOZVOLU REŠENJE za tretman i lagerovanje laser toner
kaseta.(“Sl.glasnik 36/2009, 88/10, 14/16)?
Obaveštavamo Vas da Vaša tenderska dokumentacija nije u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama kao i sa Zakonom o upravljanju otpadom.
Istrošene laser toner kasete koje se remontuju-recikliraju su tretirani otpad i za to je
zakonodavac predvideo Dozvolu.
Skupština Republike Srbije 13 maja 2009 godine usvojila set od 16 zakona iz oblasti zaštite
životne sredine.
Objavljeno u Službenom Glasniku Republike br.36/2009 od 15.05.2009 stupio na snagu
23.05.2009.
Jedan od zakona je i zakon o upravljanju otpadom. (čitaj remontovanje-recikliranje laser
toner kasete)
Šest meseci po stupanju zakona svi operateri su bili u obavezi da prijave svoju delatnost do
23 novembra 2009 godine.
Od 23 novembra 2009 godine Ministarstvo zaštite životne sredine kao I jedinice lokalne
samouprave izdaju __ __DOZVOLE__ za sakupljanje, transport, tretman i lagerovanje laser
toner kaseta.
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OBAVEŠTAVAMO VAS DA STE U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM
NABAVKAMA I ZAKONU O UPRAVLJANJU OTPADOM (SL.GL. RS“ 36/2009, 88/10 I
14/16) U OBAVEZI DA TRAŽITE OD PONUĐAČA KOJI DOSTAVE PONUDU ZA
REMONTOVANE-RECIKLIRANE TONERE I DOZVOLU ZA
SAKUPLJANJE,TRANSPORT, TRETMAN I LAGEROVANJE LASER TONER
KASETA.

2. Pošto je prošle godine za istu nabavku bila najjeftinija firma koja svakako nije ponudila
originalne tonere, na mestima gde je to bilo traženo konkursnom dokumentacijom, molimo
Vas da ovog puta na neki način zaštitite i Vas kao naručioca i korektne ponuđače.
Predlažemo da od ponuđača tražite dostavljanje dodatnog uslova, autorizaciju proizvođača za
brend HP, koji je najzastupleniji u vašoj nabavci.

ОДГОВОРИ:
1. Наручилац је предвидео обавезни услов у предметној набавци да понуђачи
имају важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) и то: Решење о
издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на
територији Р. Србије које издаје Министарство животне средине, рударства и
просторног планирања које гласи на име понуђача. Послове складиштења и
третмана може вршити понуђач, али их може обављати и друго лице са којем
понуђач има уговорену сарадњу. Захтев којим се од понуђача тражи да се
истовремено бави сакупљањем, транспортом, лагеровањем и третманом тонер
касета,
ограничава
конкуренцију.
Конкурсна
документација
остаје
непромењена.
2. У конкурсној документацији је јасно прецизиран предмет набавке и сви
захтеви Наручиоца. Додатним условима се ограничава конкуренција, а
постављање истих није неопходно у предметној набавци јер Наручилац није
имао проблема везаних за испоруку оригиналних тонера. Конкурсна
документација остаје непромењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ М16/35
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