Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-67/2017-12/8
Датум: 21. август 2017. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- доградња зграде Основног суда у Аранђеловцу редни број 26/2017
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 18.
августа 2017. године у 09.57 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У Обрасцу структуре цене, у опису позиције 01-01 наведен је кровни покривач од
салонит плоча. Након обиласка локације и увида у предметни објекат може се
констатовати да су салонит плоче азбестног састава.
У смислу Закона о управљању отпадом и Правилника о начину складиштења,
паковању и обележавању опасног отпада, грађевински материјал који у свом
саставу садржи азбест сматра се опасним отпадом (индексни број „17 06 05* грађевински материјал који садржи азбест“ из Каталога отпада), те су за
манипулацију њиме (транспорт, складиштење, третман и одлагање) задужена
предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине
Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
На који начин ће комисија за јавну набавку да утврди способност понуђача да
реализује предметну позицију, односно да ли је неопходно да понуђач приложи на
увид закључен уговор са предузећем које има наведено овлашћење?
Да ли ће посебном позицијом бити предвиђен третман опасног отпада, или
јединичном ценом за горе наведену позицију треба обухватити и трошкове
транспорта, складиштења и одлагања таквог отпада?
1. Одговор Комисије:
У позицији 01-01 стоји: „Демонтажа постојећег кровног покривача од салонит
плоча са утоваром у возило и одвозом на градску депонију – удаљеност 5km“. Из
цитираног произлази да јединичном ценом треба обухватити трошкове транспорта,
складиштења и одлагања отпада – кровног покривача.

Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Жељка Дрчелић, правник
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

