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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
у поступку јавне набавке мале вредности услуга испитивања и карактеризације отпада, ЈНМВ
32/2015, по позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана 31.12.2015. године, учесник у
поступку, обратио се Наручиоцу електронском поштом дана 06.01.2015. године, за давање
појашњења на следећа питања:
„У конкурсној документацији ЈНМВ 32-2015-Услуге испитивања и карактеризације отпада, на
страници 5 наведене су врсте отпада за које тражите услугу испитивања и карактеризације.
Молим вас да за наведене групе дате и следеће податке:
1. Детаљнију спецификацију Групе 1-Лекови, групе 2-Кућна хемија, групе 5-Отадне боје, као и да
наведете податке о отпаду који би били од значаја за карактеризацију отпада (хемијски састав, извод
из безбедносних листа – МСДС,..);
2. Опис поступка настанка отпада;
3. Физичко(а) својство(а) отпада;
4. Начин складиштења;
5. Тренутне количине и примећене карактеристике на привременом складишту од важности за
поступак испитивања;
6. Претпостављени начин даљег поступања са отпадом (уколико постоји).“

Наручилац даје појашњење на напред наведена питања:
Одговор на питање бр. 1.
Група 1 - Лекови - заплењени у поступку теренске контроле из апотека, као што су таблете,
дијететски производи, масти, сирупи, капи, креме, и сл. у оригиналном фабричком паковању.
Група 2 - Кућна хемија – заплењена у поступку теренске контроле, као што су средства за
одржавање хигијене простора, средства за одржавање личне хигијене, козметички препарати и сл.
Група 5 - Отпадне боје – фарба за аутомобиле заплењена у поступку теренске контроле.
Одговор на питање бр. 2.
Група 1, 2 и 5 - лекови, кућна хемија и отпадне боје - отпад настао истеком рока трајања;
Група 3 – отпад настао расходовањем неупотребљивих гума,
Група 4 - месинг - отпад настао уништењем расходованих службених печата.
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Одговор на питање бр. 3.
Лекови: прах, чврста материја, паста, течна материја;
Кућна хемија: прах, чврста материја, паста, течна материја;
Гуме: чврста материја;
Месинг: чврста материја;
Отпадне боје: чврста материја.
Одговор на питање бр. 4.
Наведени отпад се складишти одвојено, у затвореном магацинском простору, у делу предвиђеном
за складиштење отпада, на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и
здравља људи и животне средине.
Одговор на питање бр. 5.
Нису примећене карактеристике на привременом складиштењу од важности за испитивање.
Тренутно процењене количине: разни лекови - 40 кг, кућна хемија - 50 литара; аутомобилске гуме
- 100 комада; месинг - 75 кг.
Одговор на питање бр. 6.
Отпад ће се отуђити у зависности од добијених резултата испитивања.
Комисија у саставу:
1.________________
2.________________
3.________________
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