Република Србија
Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број : 657
Датум: 16.05.2017.

ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у отвореном поступкуДУСЖШ-ЈНУ број 05/17- Услуга чишћења кухињских парохватача и вентилационих
канала према потребама Дома ученика средње железничке школе:

Сходно члану 63.став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12; 14/15 и 68/15), а у циљу
додатних појашњења конкурсне документације у отвореном поступку, ДУСЖШ-ЈНУ
број 05/17- Услуга чишћења кухињских парохватача и вентилационих канала према
потребама Дома ученика средње железничке школе, Наручилац даје следеће одговоре
на постављена питања:
ПИТАЊЕ:
1 . Da li posedujete karakterizaciju za otpad koji nastaje čišćenjem ventilacionih kanala i filtera
hauba ili je obaveza Izvođača da izvrši karakterizaciju?
2. Da li će Naručilac prihvatiti i druge metode tretmana otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju
otpadom?
3.Zasto trazite iskljucivo dozvolu za tretman opasnog otpada i pri tom precizirate metodu koja nije
nigde zakonski propisana a sto je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, smanjujuci na taj
nacin konkurenciju?
ОДГОВОР:
1. Наручилац не поседује категоризацију отпада који настаје чишћењем вентилационих
канала и филтера и то је обавеза Извођача.
2. Комисија Наручиоца за предметну јавну набавку неће прихватити друге методе
третмана отпада јер остаје при условима који су дати у Јавном позиву и конкурном
документацијом.
3. Комисија Наручиоца за предметну јавну набавку тражи искључиво дозволу за
третман опасног отпада и при том се прецизира метода да би Понуђачима била што
јаснија и прецизнија Конкурсна документација.
Обзиром на намену објеката Наручиоца услуге које су предмет третирања:
чишћења,одмашћивање и прање филтера за масне паре , прање регулатора протока и
прање централне хаубе као и прање вентилационих канала за одвод масних пара у
хоризонталном делу 30 m2 у вертикалном делу 22 m2, чишћење са CO2 у објекту за
смештај и исхрану, малолетних лица, као и чињенице да се ради о једној од највећих
и најкомплекснијијих установа у систему ученичког стандарда на територији Града
Београда, Наручилац је у обавези да брине о исправности и квалитету услуге која
се пре свега остварује редовном бригом о хигијени просторија објекта кухиње и службе
исхране.

Обзиром на наведену специфичност објекта као и посебну одговорност Наручиоца
услуга се уско тиче безбедности и здравља ученика , Наручилац сматра да је важно
да у поступку набавке учествују понуђачи који имају прописану Дозволу за прецизирану
методу, како је у наведено у конкурсној документацији :
„5)ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК,ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
„Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), односно да понуђач располаже важећом дозволом за
третман опасног отпада,у мобилном постројењу на територији РС која обухвата третман
опасног отпада технологијом сувог леда, издатом од стране Министарства пољопривреде и
заштите животне средине , а све у складу са Законом о управљању отпада (Сл.гласник РС број
36/09,88/10 и 14/16)
Доказ:Решење о издавању дозволе за третман опасног отпада,у мобилном
постројењу на територији РС, издато од стране Министарства пољопривреде и
заштите животне средине , а све у складу са Законом о управљању отпада
(Сл.гласник РС број 36/09,88/10 и 14/16)
Понуђач је дужан да достави сопствено Решење или закључен Уговор са оператером који
поседује наведено Решење или Овлашћење за учешће у поступку ЈНУ од стране
оператера, уз Понуду. “

Комисија Наручиоца је дужна да у поступку јавне набавке прибави услуге
одговарајућег квалитета имајући у виду сврху и значај јавне набавке сматрајући да је
наведени услов у сладу са Законом о јавним набавкама .

НАВЕДЕНА ПОЈАШЊЕЊА конкурсне документације, постају саставни део
конкурсне документације даном објављивања на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА ЗА ДУСЖШ-ЈНУ број 05/17

