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Кикинда
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови на црпној станици - улица Цара Душана у Кикинди,
доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
1. На стр. 43/130 тендерске документације у оквиру техничког капацитета стоји:
4.9 Камион кипер, носивости преко 15т, са важећим Сертификатом о исправности возила за
превоз одређених опасних роба (АДР сертификат), количина 2 комада
Питање 1: молимо наручиоца да прецизно дефинише која врста отпада и у ком стању (чврстом,
течном) ће се превозити захтеваним камионим?
ОДГОВОР ПИТАЊЕ 1: Превоз отпада биће у чврстом стању или течном стању у зависности од
услова на терену. У овом моменту није јасно која врста отпада је у питању; врста отпада биће одређена
након одговарајуће анализе коју ће урадити акредитована лабораторија.
Питање 2: молимо наручиоца да прецизно дефинише који тип возила и која ознака на возилу према
ставу 9.1.1.2. АДР сертификата предметни камиони треба да поседују?
ОДГОВОР ПИТАЊЕ 2: Неопходно је да буде АТ или ФЛ возило.
Питање 3: предлажемо наручиоцу да усвоји наш захтев за измену конкурсне документације у овом
делу за тачку 4.9. и да прихвати наш предлог да понуђач уместо 2 камиона кипера преко 15 т са АДР
сертификатом испуни достављањем захтеваних доказа о располагању 1 специјалног комбинованог
возила WОМА Мерцедес која поседује резервоар са вакуум пумпом за усисавањем фекалног муља,
након чега се предметни муљ преноси безбедно на депонију или локацију коју одреди наручилац.
Напомена: Предлог понуђача за оваквом изменом заснива се на чињеницама да је у питању специјално
комбиновано возило које има двоструку намену и може служити као возило за пречишћавање
канализације и као возило за чишћење сливника, шахтова и др. Максимални хигијенски услови,
аутономност и аутоматизованост рада овог типа возила задовољавају све потребе градова и места које
поседују канализациону мрежу.
Пројектовано је тако да може да обавља две функције: пречишћавање канализације воденом пумпом
високог притиска и сакупљање муљевитог садржаја вакум пумпом. Ове функције могу да се врше и
појединачно и истовремено.
Пражњење се врши хидрауличним подизањем хидрауличним подизањем задњег поклопца и
киповањем резервоара.
У прилогу вам достављамо Правилник за АДР сертификат и област примене АДР сертификата.
ОДГОВОР ПИТАЊЕ 3: Депоновање отпадног муља није могуће на санитарним депонијама тако да
превоз цистернама није прихватљива техничка могућност у овом случају. Да би се муљ могао
депоновати мора се стабилизовати-дехидратисати и након тога превести возилма са АДР
сертификатом на одговарајућу депонију.
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