
 

 

ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 
Инђија, Српскоцрквена 5 
Број: 01.3-4-2/2021 
Дана: 28.04.2021  године 
 
 
На основу члана 46.и 47.Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке 
број 01-1680 од 21.07.2020 године, а у вези са обезбеђивањем конкуренције у 
поступку спровођења поступка набавке добара и то сакупљање, транспорт и 
третман  отпада са потрошним материјалом обликована по партијама,  упућује 
се 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 

сакупљање, транспорт и третман  отпада са потрошним материјалом  
( НАБАВКА РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ 01.3-4/2021) 

 
 
Понуда се ради у писаном облику, у једном примерку, читким попуњавањем 
образаца као и обрасца понуде а у складу са Техничком спецификацијом. 
Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Попуњем образац понуде потписује 
овлашћено лице Понуђача.  
 
ознаку из општег  речника набавки  и то: 90520000 – услуге у вези са  
радиоактивним, отровним, медицинским и опасним отпадом. 
 
Елементи понуде: 

1. Јединичне и укупне цене услуга изражене у динарима без ПДВ-а и са 
ПДВ-ом; 

2. Рок и начин плаћања: 90 дана по испостављеној фактури; 
3. Рок испoрукe: : Испорука  амбалажног материјала максимално до 5 

дана од дана достављања поруџбине од стране Наручиоца. 
Медицински отпад из објекта примаоца услуге односиће се на основу 

захтева од стране наручиоца два пута недељно (уторак, петак), односно у 
периоду када је температура складиштења отпада код прималац услуга +2 
°C до +8 °C најкасније 5 дана, у периоду када је температура складиштења 
+8 °C до +15 °C најдуже 72 сата а када је температура складиштења изнад 
15 °C у зимском периоду до 48 сати и 24 сата у летњем периоду, сагласно 
члану 12.Правилника о управљању медицинским отпадом („Сл.гласник РС“ 
бр.48/2019)“ а по потреби и чешће о чему ће прималац услуга благовремено 
обавештавати пружаоца и транспортује га до установа предвиђених за 
третирање  истог, 
Фармацеутски отпад односиће се у складу са захтевом примаоца услуга 

који ће благовремено обавестити пружаоца услуга једном годишње а по 
потреби и чешће о чему ће прималац услуга благовремено обавестити 
пружаоца услуга. 
Хемијски отпад односиће се у складу са захтевом примаоца услуга који ће 

благовремено обавестити пружаоца услуга једном годишње а по потреби и 
чешће о чему ће прималац услуга благовремено обавестити пружаоца 
услуга. 

 
4. Докази: 
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1) Услов: Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке. 
 

Доказ: ● Решење Министарства пољопривреде, и заштите животне средине РС 

(или друго Министарство надлежно за послове заштите животне средине надлежно 
у време издавања дозвола) о издавању Интегралне дозволе за сакупљање и 
транспорт опасног отпада која је издата у складу са чл. 59 и чл.70 Закона о 
управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009,88/2010, 14/2016, 95/2018) 
● Важећа дозвола за складиштење опасног и Неопасног отпада издата од стране 
надлежног Министарства или покрајинског секретаријата 
●  Решење Министарства пољопривреде, и заштите животне средине РС или друго 
Министарство надлежно за наведене послове  о издавању дозволе за третман 
инфективног медицинског отпада на територији РС (или Министарства надлежног 
у време издавања дозвола) у складу са чл.59 Закона о управљању отпадом („Сл. 
гласник РС“ бр. 36/2009,88/2010, 14/2016, 95/2018) 
 
2) Услов:Технички капацитет – Понуђач је у обавези  да  поседује мин. 2 
специјализована возила  за транспорт  опасног отпада  која имају капацитет 

превоза и  која су произведена и опремљена у складу са чл.38 Закона о транспорту 
опасног терета („Сл. гласник РС“ бр.88/20 10 ) 
 
Доказ: очитана важећа саобраћајна дозвола и копија списка  опреме којом су 

возила опремљена; 
 
3) Услов: Кадровски капацитет: 
 
А.  Понуђач је у обавези да у радном односу има запосленог једног саветника за 
безбедност у транспорту опасног терета како је дефинисано чл.118 Закона о 

транспорту опасног терета   („Сл. гласник РС“ бр.88/2010) или ангажованог 
саветника за безбедност у транспорту опасног терета-правно лице како је 
дефинисано чл.118 Закона о транспорту опасног терета   („Сл. гласник РС“ 
бр.88/2010)  који има Лиценцу како је прописано чл. 20 Закона о транспорту опасног 
терета („Сл. гласник РС“ бр.88/2010) а коју издаје Управа за ттранспорт опасног 
терета према чл. 10.Закона о транспорту опасног терета („Сл.гласникРС“ 
бр.88/2010). 
 
Б. Понуђач мора у радном односу да има мин. 2 запослена возача која врше 
транспорт опасног  отпада са положеним АДР  сертификатом према Закону о 
потврђивању Европске конвенције о међународном транспорту опасног терета у 
друмском саобраћају (АДР 2007) –„Сл. гласник РС“ – Међународни уговори 
бр.2/2010. 
 

Ц. Понуђач мора у радном односу да има мин. једног запосленог дипл. фармацеута  
или доктора медицине или доктора стоматологије . 
 

Доказ: за услов 3А. –  копија М обрасца или закљученогуговора и фотокопија 
Лиценце  
за услов 3Б. – копија М обрасца и копија АДР сертификата 
за услов 3Ц. - копија М обрасца 

 

4) Услов:Атести за потрошни материјал за третман  опасног отпада. 
  Доказ: Атест који издаје Машински факултет или  друга релевантна установа ако је 
атест на страном језику превод на српски 
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5) Услов за партију 1 : Да понуђач мора поседовати дозволе за сакупљање, 
транспорт и третман отпада (или интегралну дозволу за наведене делатности), 
индексних бројева: 
1. 180101 (оштри инструменти), 
2. 180102 (кесе са крвљу и крвни продукти) 
3. 180103* (отпад чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима 
због спречавање  
инфекције) 
4. 180104 (отпад чије скупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима 
због спречавања инфекције – завоји, гипсеви, постељина, одећа за 
једнократну  употребу и пелене) 
 
Доказ: Према чл.5 Закона о управљању отпадом (значење израза): Дозвола јесте 
решење надлежног органа којом се правном лицу или предузетнику одобрава 
сакупљање, транспорт и третман отпада )   
 
6) Услов: Да понуђач у конкурсној документацији мора приложити потврду о 
баждарењу ваге којом се предметни отпад мери. 
 
Доказ: Потврда, уверење, извештај и др.писмени документ којим се потврђује да је 

извршено еталонирање/баждарење ваге. Доказ мора бити важећи. 
 

5. Саставни део понуде: Образац број 1,2,3,4,; 
 

8.Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као повољнија биће 
изабрана понуда оног Понуђача који је понудио краћи рок испоруке амбалажног 
материјала. А ако и тада два или више понуђача понуде исти рок испоруке 
предност ће се дати понуђачу који понуди дужи рок важења понуде. Ако два или 
више понуђача понуди исти рок важења понуде наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 
путем жреба. 

Рок за достављање понуде је 5 дана  односно до 05.05.2021 године  
године, до 11:00 часова.  
Понуду можете доставити преко писарнице/лично  у канцеларију 267 на адресу 
Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Српскоцрквена број 5, Инђија , са 
напоменом: “ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – сакупљање, транспорт и третман  

отпада са потрошним материјалом партија _____“ или путем мејла: 
javnenabavke@dzindjija.rs  скенирано и потписано. 
 

Поступак отварања понуде ће се обавити комисијски дана 05.05.2021 
године у просторијама Дома здравља Инђија, канцеларија 269, са почетком у 
11:15 часова. 


