ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“
03 Број: 521
Дана: 28.02.2014.год.
Питање понуђача бр.1:
Постовани,
На основу прегледане документације у вези ЈНМВ 03/2014 за услугу сакупљања и транспорта
медицинског отпада, потребно нам је објашњење у вези:
Додатног услова: "Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом да је остварио или
остварује приход од вршења услуга које нуди". За овај услов тражите референтну листу наручилаца
предметне услуге за период предходне 2 године (прихватљива понуда је најмање 10 референци).
1. Референтна листа није показатељ расположивог капацитета понуђача за обављање предметне услуге.
Прави показатељ расположивог капацитета је дозвола за третман медицинског отпада из које се може
видети расположиви капацитет постројења за третман предметног отпада. Расположиви капицитет на
основу технологије третмана одређује и дефинише у дозволи за третман медицинског отпада
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.
2. По информацијама из Агенције о заштити животне средине на основу регистра издатих дозвола
постоје неколико правних субјеката које поседују све дозволе за обављање предметне услуге јавне
набавке (дозволу за сакупљање, транспорт и третман отпада) и поседују потребне капацитете за третман
инфективног отпада. Сви они су добили дозволе крајем 2013 године тако да референце које тражите
стављају их у подређен положај. То значи да понуђачи нису могли у предходним годинама (пре краја
2013) учествовати самостално у јавним набавкама поменуте услуге, односно један понуђач је поседовао
дозволу за сакупљање и транспорт, а други понуђач дозволу за третман медицинског отпада. То можете
проверити у Вашој документацијама из предходних година.
3. Услов референтне листе стављају понуђаче које су у скорије време добили дозволу за третман
медицинског отпада од надлежног органа у подређен положај, односно их искључује као понуђача иако
имају све потребне дозволе и капацитете за обављање предметне услуге.
На основу горе наведеног додатни услов у виду референтне листе је услов који одређене
понуђаче стављају у подређен положај, односно искључује као понуђача, а уједно није прави показатељ
траженог расположивог пословног капацитета.

03 Број: 521-2
Дана: 03.03.2014.год.
Одговор на питање понуђача бр.1:
Брише се тачка 8. Захтев за доказивање пословног капацитета понуђача. Наручилац не захтева
доказивање било каквих референци.
Комисија за јн ЈНМВ 03/2014, за услугу Сакупљања и транспорта медицинског отпада

