
Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар
Николе Пашића 68, Зајечар

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Уља и мазива
ЈАВНА НАБАВКА бр.9.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Број: 02-111/9
Датум: 24.05.2018.г.
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и мазива, ЈН бр.9.

У складу са чланом 63.  став 2.  и 3.  Закона о јавним набавкама („Сл.  гласник
РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са конкурсном документацијом за
јавну набавку добара – уља и мазива, један од потенцијалних понуђача обратио
нам се дана 23.05.2018.г., са следећим питањем:

Питање:
На страни 7. конкурсне документације, у делу ДОДАТНИ УСЛОВ, тражено

је:
Да  понуђач  има  важећу  дозволу  надлежног  министарства  за  сакупљање  и
транспорт опасног отпада на територији Републике Србије.
Наше предузеће, као трговац уљима и мазивима није у обавези да поседује
тражену  дозволу,  али  има  склопљен  Уговор  о  преузимању,  транспорту  и
складиштењу  отпадних  уља  и  зауљане  металне  и  пластичне  амбалаже  са
Рафинеријом нафте Београд.
Да ли је могуће приложити горе поменути Уговор, као доказ за тражени услов,
или се инсистира да Понуђач има дозволу Министарства?

Одговор:
Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора да испуни додатни

услов за учешће у поступку јавне набавке добара – уља и мазива, ЈН број 9.
Додатни  услов  је  да  има  важећу  дозволу  надлежног  министарства  за
сакупљање и транспорт опасног отпада на територији Републике Србије.
Испуњеност траженог додатног  услова се доказује достављањем фотокопије
Решења надлежног министарства за сакупљање и транспорт опасног отпада на
територији Републике Србије. Решење се мора односити на следеће индексне
бројеве опасног отпада:
- 13 01 10 – минерална нехлорована хидраулична уља,
-  13  02  05  –  минерална  нехлорована  моторна  уља,  уља  за  мењаче  и
подмазивање.
 
У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама и упутством како се доказује
испуњеност услова, страна 7. до 10. Конкурсне документације, више понуђача
може да наступи као група понуђача и у том случају  сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
а додатне услове испуњавају заједно. 

У  конкретном  случају  достављањем  Уговора  о  преузимању,  транспорту  и
складиштењу  отпадних  уља  и  зауљане  металне  и  пластичне  амбалаже  са



Рафинеријом  нафте  Београд  понуђач  не  може  да  испуни  тражени  додатни
услов,  али  заинтересовани  понуђач  и  Рафинерија  нафте  Београд  могу  да
наступе као група понуђача и да доставе Решење надлежног министарства за
сакупљање и  транспорт  опасног  отпада  на  територији  Републике  Србије  за
Рафинерију  нафте  Београд  и  на  тај  начин  би  испунили  додатни  услов  за
учешће у поступку јавне набавке добара – уља и мазива, ЈН бр.9.
Уколико  група  понуђача  поднесе  заједничку  понуду  саставни  део  заједничке
понуде је Споразум о заједничком извршењу јавне набавке, члан 81. став 4.
тачка 1. и 2. ЗЈН.

У  складу  са  чланом  63.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама  Наручилац  ће
објавити ову информацију на Порталу јавних набавки.
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