
Број: 27-1/2020-5 

Датум: 03.02.2020.год. 
Нови Сад 
 

У вези постављеног питања потенцијалног понуђача упућеног на е-маил 
Института дана 31.01.2020.године, у складу са чланом 63.став 1. и 3. Закона о 
јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, односно појашњење 

конкурсне документације јавне набавке 27-1/2020 - Лабораторијска опрема - 
сигурносни ормани за чување и складиштење запаљивих и лако испарљивих 

хемикалија: 
 
Питање: 
 
„У тендерској документацији 
  
“ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМA сигурносни ормани за чување и складиштење 
запаљивих и лако испарљивих хемикалија“ у отвореном поступку, Број ЈНбр.27-1/” 
у Вашем захтеву за додатне услове, наводите и тражите:  
 
„Понуђач обезбеђује преузимање и транспорт отпадних делова насталих 
одржавањем и/или сервисирањем уређаја, у складу са важећом регулативом 
Доказује се: 
•Фотокопијом важећег Решења о издавању интегралне дозволе за транспорт опасног и 
неопасноготпада на територији Републике Србије, најмање за следеће индексне бројеве: 
16 02 13*, 16 02 14, 1602 15*, 16 02 16; издатог од стране Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине 
•Извештајем о испитивању отпада, издатим у референтном периоду (2016, 2017 и 2018 –
та година) из кога се може утврдити да је понуђач испитао отпадне делове настале 
одржавањем и/или сервисирањем сигурносног ормана, у складу са законом о управљању 
отпадом 
•Документом о кретању отпада, издатим у референтном периоду ( 2016,2017 и 2018 –та 
година), у складу са Законом о управљању отпадом, из кога се може видети да је понуђач 
преузео отпадне делове, настале одржавањем и/или сервисирањем сигурносног ормана, 
од корисника са територије РС”  
а онда у другом делу наводите: 
Документом о кретању отпада, издатим у референтном периоду (2016, 2017 и 2018 –
та година), у складу са Законом о управљању отпадом, из кога се може видети да је 
понуђач преузео отпадне делове, настале одржавањем и/или сервисирањем 
сигурносног ормана, од корисника са територије РС” 
 
По нашем мишљењу, цео овај услов не обезбеђује конкурентност и могућност да добијете 
понуде више понуђача и самим тим што бољу цену за тражене артикле, из разлога да чак 
и ако се поднесе понуда са подизвођачем, ретко ко од њих има доказе да је баш преузео 
електронске отпадне делове од сигурносног ормана. По нама, не видимо зашто је битно 
да ли је преузео електронски отпад од сигурносног ормана или неког другог уређаја, 
тачније, не видимо разлику.  
Као кућа, која је упретходном периоду продала преко 40 јединица сигурносних ормана 
различитим купцима, од фармацеутске, прехрамбене до тешке индустрије, Институтима, 
факултетима... 



Сматрамо да можемо да будемо конкурентни и из тог разлога Вас питамо, а на основу 
свега наведеног: 
 
Да ли je за Вас, уместо свега траженог, довољна изјава понуђача (на меморандуму 
компаније са потписом и печатом одговорне особе) да се обавезује и под пуном 
кривичном и материјалном одговорношћу тврди, да ће преузети искоришћене 
филтере и електронски отпад који је настао приликом замене или поправке 
електронских уређаја на самом орману?“  

 
Одговор: 
 

Да, прихватљиво је приложити изјаву понуђача.  
 

 
Комисија за стручну оцену 

 
 
 

 


