
Број:  VII-102/2017
Дана: 27.09.2017.

Предмет: Одговор на постављено питање у вези са ЈН 03/17

Сходно  члану  20.  Закона  о  јавним  набавкама,  у  наставку  дајемо  одговор  на  питање
заинтересованог  понуђача  у  поступку  јавне  набавке  добара  –  опрема  за  центре  за
сакупљање отпада ЈН 03/17, пристигло дана 25.09.2017. године.

Питања:

У конкурсној документацији, на страни 5., дат је технички опис за набавку спремишта за
опасан кућни отпад.

1. Шта наручиоц подразумева под опасним кућним отпадом? Која је врста отпада?

2. Тражене су две етаже; од којег материјала је потребно да буде горња етажа? Шта се
складишти на горњој етажи? Колико оптерећење је потребно да трпи горња етажа
што се тиче тежине? Да ли се доња етажа подразумева да је дно контејнера?

3. Врата клизна двострука; које су димензије ова врата?

4. Bрата галвански повезана; да ли је довољно што клизна врата имају gалванску везу
преко точкића на вратима?

5. Под контејнера прекривен поцинкованом решетком; мора ли да буде из три дела
или може из више сегмената? Решетке су доста тешке и лакше ће бити кориснику
да их извади уколико су из мањих делова.

6. Тражена је висина истакања 0,38 m; да ли то значи да цело спремиште мора да буде
одигнуто на ову висину? Једино ће се овако моћи извршити истакање слободним
падом са висине 0,38 m.

У конкурсној документацији, на страни 8., дат је технички опис за набавку еко танкване.

7. Да ли је на еко танквану потребно поставити решетку или је без решетке?



Одговори:

1.   Опасан отпад који је предвиђен да се складишти унутар спремишта: флуоресцентне
цеви, акумулатори, батерије, отпадна уља, амбалажа од кућне хемије и амбалажа од боја и
лакова.

2.    Горња етажа треба да буде од истог материјала као и подна решетка. У горњој етажи се
складишти  отпад  у  мањим  посудама.  Оптерећење  које  треба  да  трпи  горња  етажа  је
оптерећење отпада, сопствена тежина посуда и покретно људско оптерећење до 2 особе.
Доња етажа представља хоризонтални ниво у контејнеру, који висински има најнижу коту
на горњој тачки подне решетке прве етаже.

3.  Врата  треба  да  буду  величине  целе  предње  стране  контејнера,  осим  делова
конструктивних елемената контејнера.

4.  Довољно је да клизна врата имају галванску везу преко точкића на вратима.

5.  Мора да буде из три дела, како стоји у конкурсној документацији.

6.  Под, који чини поцинкована решетка, је издигнут најмање на 0,38 m, због три танкване
које  се  налазе  испод,  и  које  су  висине  0,38  m.  Танкване  треба  да  имају  могућност
безбедног истакања.

7.   На еко танквану је потребно поставити решетку.

                                   Комисија за јавне набавке


