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Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ бр. 1 за Јавну набавку мале вредности,
бр. 69/2015- Преузимање опасног отпада из радионица ЗОВС-а
Потенцијални понуђачи поставили су следећа питања:

Питање 1:
Молимо Вас да нам доставите информације о оквирним количинама опасног отпада по
врстама, и на који начин је предметни отпад тренутно складиштен.
Одговор 1:
а)Оквирне количине опасног отпада су:
1. Течни отпад из постројења ОМС ( постројење за прераду отпадних вода из процеса
прања возних средстава)
2. Отпадне воде , отпадна емулзија и муљ – 120 m³
3. Отпадно трафо уље – 1000 kg
4. Отпадна моторна уља -2000 kg
5. Отпадно мешано уље ( моторно,мењачко и хидраулично ) – 3000 kg
6. Отпадна метална амбалажа од масти и уља – 500 kom.
7. Отпадни филтери за уље, гориво и ваздух – 1000 kg
8. Отпадне оловне батерије – 500 kg
9. Отпадне никл-кадмијум батерије – 1000 kg
10. Отпадни муљ са дна резервоара - 4 m³
11. Отпадне крпе,пуцвал,рукавице и радна одела – 1500 kg
12. Отпадна зауљена дрвена грађа – 500 kg
13. Одбачена електронска и електрична опрема – 500 kg
b). -Отпадне воде , отпадна емулзија и муљ из постројења за пречишћавање отпадних вода
складиштен је у резервоарима и у базенима самог постројења;
-Отпадно трафо уље, Отпадна моторна уља, Отпадно мешано уље ( моторно,мењачко и
хидраулично ) складишти се у металној амбалажи
-Остали опасни отпад складишти се у привременим магацинима у складу са законским
прописима.
Питање 2:

Да ли је у предмету Јавне набавке бр. 69/2015 могуће учествовати појединачно за
предмете продаје, или се понуда даје искључиво у целини?
Одговор 2:
Понуда се даје искључиво у целини
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЈНМВ бр. 69/2015
__________________________
Драган Савићевић, дипл. инж.

