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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде
Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет услуге, Услуга
преузимаоа пепела и шљаке са деппније Енергетика д.п.п., трансппрта и лагерпваоа пепела и
шљаке на изабрану деппнију, редни брпј јавне набавке 1.2.49/2019, Наручилац у складу са
чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр.
Питаоа:
Molimo da nam u skladu sa čl. 63 st. 2 ZJN, a radi pripreme prihvatljive ponude za javnu nabavku
’’Usluga preuzimanja pepela i šljake sa deponije Energetika d.o.o., transporta i lagerovanja pepela i
šljake na izabranu deponiju’’, JN broj 1.2.49/2019, pojasnite sledede:
Na strani 7 konkursne dokumentacije, pod tačkom 4. obaveznih uslova, navedeno je ponuđač ima
važedu dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke (čl. 75. st. 1.
tač. 5) Zakona), ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom:
Dokaz:
1. Licenca za obavljanje javnog prevoza tereta koju izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobradaja i
infrastrukture Republike Srbije (fotokopija)
2. Dozvola za transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o
upravljanju otpadom i Zakonom o prevozu u drumskom saobradaju, koju izdaje Ministarstvo zaštite
životne sredine – dozvola mora da sadrži odobrenje za transport neopasnog otpada indeksnog broja
otpada 100101 i 100102 (fotokopija), a na strani 11 konkursne dokumentacije, pod tačkom 2:
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača:
Svaki ponuđač iz grupe ponuđača kojem je Sporazumom određen deo posla koji se tiče prevoza pepela i
šljake mora da ispuni uslove iz člana 75. stav 1. tačke 1) do 5) i stava 2. ZJN, na način određen
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konkursnom dokumentacijom. To znači da svaki ponuđač iz grupe ponuđača, bilo nosilac posla ili član
grupe kojem je Sporazumom određen deo posla koji se tiče prevoza pepela i šljake mora da ispuni sve
obavezne uslove propisane zakonom i ovom konkursnom dokumentacijom, uključujudi i dozvole koje su
potrebne za obavljanje usluge koja je predmet ove javne nabavke.
Pitanje 1: Da li ovo dalje znači, da, ukoliko je ponuđač grupa ponuđača, svaki od članova gupe ponaosob
mora ispuniti oba zahteva definisana tačkom 4 obaveznih uslova? I da li, ukoliko de Sporazumom jedan
član biti opredeljen samo za uslugu utovara i istovara pepela i šljake ( utovara, istovar, lagerovanje,
planiranja deponije itd.), mora posedovati navedenu dozvolu i licencu?
Pitanje 2: Potvrdite nam da li za uslugu utovara/istovara ponuđač može koristiti radnu mašnu koja u
potpunosti zadovoljava potrebe navedene usluge i koja ne mora nužno biti utovarivač?

Одгпвпри:
1. Na strani 11 u tački 2 konkursne dokumentacije je jasno definisan postupak ukoliko konkuriše
grupa ponuđača.
2. U sklopu utovara na deponiji Energetike potrebno je angažovati radnu mašinu koja je predviđena
za utovar rastresitog materijala (pepeo je u vidu praha, a šljaka je rastresit materijal).
Na deponiji TE Kostolac je potrebna radna mašina, koja de nakon istovara pepela I šljake iz kamiona
obaviti planiranja deponije. Planiranje deponije podrazumeva rasturanje pepela I šljake po deponiji, a
prema zahtevima dobijenim od zaduženog lica od strane T.E. Kostolac
Не врши се измена и дппуна кпнкурсне дпкументације и не врши се прпдужеое рпка за
дпстављаое и птвараое ппнуда.

Кпмисија за јавну набавку брпј 1.2.49/2019
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