ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 2393/2
Датум: 02.04.2019. године
Предмет:
Одговор на питања
Поштовани,

Понуђачима

Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку услуга - за јавну набавку мале
вредности – набавка контејнера
ЈНМВ бр. ЈНМВ-Д-06/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:
PREDMET: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne
dokumentacije za JNMV – D – 06/2019 – Kontejneri
Poštovani,
u tenderskoj dokumentaciji na strani 4 – II “Tehničke karakteristike” predmeta javne nabavke
naveli ste da je “ da je omotač (telo) kontejnera izradjen od jednog komada, izvučen
plastičnom deformacijom, orebren sа minimum 6 istih rebara povećane čvrstine, sа
ugradjenim ispustom zа vodu u dnu ili pri dnu bočne strane kontejnera, odnosno da „dnо
kontejnera mora biti oblo sа minimalnim radijusom R 500, zaobljeno, uradjeno plastičnom
deformacijom i orebreno sа minimum 6 istih rebara.“
”. Polazeći od navedenog molimo za sledeće dodatne informacije i objašnjenja:
1. Standardi serije EN 840- 3/5/6 ne predvidjaju obavezan dizajn i tehnološki postupak izrade
kontejnera, odnosno izradu i izgled njegovog dna, već ostavljaju mogućnost proizvodjaču da
se sam opredeli kakv oblik će imati dno kontejnera. Dakle, oblik dna kontejnera je pitanje
dizajna za koji se proizvođač odluči, a nije pitanje funkcionalnosti kontejnera. Tačnije,
standard predvidja sve potrebne zahteve koje kontejner mora da ispuni da bi njegova
funkcionalna svojstva obezbedila brzo i bezbedno pražnjenje auto smećarima, ne ulazeći u
postupak tehnološke izrade, odnosno ne navodi decidirano da li dno kontejnera mora da ima
obli ili ravni izgled. Na taj način, standard EN 840 -3/5/6 je eliminisao mogućnost
diskriminacije eventualnog ponudjača, odnosno proizvodjača samo zbog toga što je
njegovim tehnološkim dizajnom izrade predvidjeno oblo ili ravno dno, ukoliko su ispunjeni svi
ostali precizno predvidjeni tehničko-tehnološki zahtevi koje mora ispuniti kontejner za otpad
da bi bio uskladjen sa zahtevima navedene serije evropskih standarda. Dakle navedenim
standardima je ostavljena mogućnost da kontejneri imaju ili oblo ili ravno dno, a da budu u
skladu sa zahtevima standarda EN 840- 3/5/6.
- U tom smislu, pod punom odgovornošću potvrdjujemo da oblik dna kontejnera za
smeće, odnosno ravno dno nema nikakvog uticaja na proces i postupak pražnjenja
kontejnera zbog činjenice da se prilikom pražnjenja svi kontejneri dovode u vertikalnu
poziciju, što dovodi do gravitacionog pražnjenja; ravno dno pokretnog kontejnera i
drugih oblika prilikom pražnjenja ne zadržavaju nikakav otpad, jer položaj kontejnera
prilikom pražnjenja omogućava gravitaciono pražnjenje bez obzira na oblik kontejnera;
ravno dno kontejnera nema uticaja na koncentraciju neprijatnih mirisa, jer isto ne
zavisi od oblika pokretnog kontejnera i oblika dna već od strukture otpada; ravno dno
kontejnera nema uticaja na vek trajanja (pojavu korozije) zbog vrste materijala od

kojeg je izradjen, antikorozivne zaštite, kao i tehničkog rešenja otvora za pražnjenje
prilikom pranja kontejnera.
-

Takodje, želimo da i sa stručno-tehničke strane dodamo nekoliko tehničkih
informacija oko oblika dna kontejnera. Pre svega, kod kontejnere sa “ravnim” dnom,
dno kontejnera je iz jednog dela, sa dodatnim ojačanjima, i ono se kao poseban deo
kontejnera zavaruje na stranice kontejnera, i na taj način je dno kontejnera vezano za
telo kontejnera na visini od oko 15 cm iznad donje tačke kontejnera i tako navedeno
zavarivanje nije u neposrednim dodirima sa tečnostima i kiselinama na dnu
kontejnera. Time se postiže duži vek trajanja našeg dna u odnosu na “oblo” dno nekih
proizvodjača koji ga rade iz jednog dela sa stranicama i kod kojih je zavarivanje dna
na donjoj tački kontejnera, tako da tečnosti neposredno ulaze u sve pore zavarivanja i
time tokom vremena dovode do korozije i bržeg probijanja dna kontejnera. Na taj
način, rešenje ravnog dna kontejnera se u praksi pokazalo kao otpornije na koroziju i
kao dugoročnije u odnosu na rešenje proizvodjača koji su se opredelili za “oblo” dno
kontejnera.

Istovremeno, radi preciziranja i izbegavanja eventualnih nedoumica u prilogu Vam
dostavljamo stručni nalaz nezavisnog sudskog veštaka za mašinsku struku u vezi sa
konstruktivnim rešenjem kontejnera sa ravnim dnom.
U tom smislu predlažemo da u konkursnoj dokumentaciji omogućite da dno kontejnera bude
ravno ili oblo u skladu sa standardom. Tačnije, molimo za potvrdu da će biti prihvaćena
ponuda ponudjača, odnosno proizvodjača kontejnera koji nudi kontejner sa ravnim dnom i
poseduje sertifikat o usaglašenosti sa standardima EN 840- 3/5/6 izdat od strane
akreditovane laboratorije, kako bi se izbegla diskriminacija ponudjača i kako ne bi bili
primorani da potražimo adekvatnu zaštitu naših prava.
S poštovanjem,

ОДГОВОРИ наручиоца:

Разматрајући упућен захтев за додатним појашњењима констатујем следеће:
Како сте и сами навели „Стандарди серије ЕН 840- 3/5/6 не предвиђају обавезан дизајн
и технолошки поступак израде контејнера, односно израду и изглед његовог дна, већ
остављају могућност произвођачу да се сам определи какав облик ће имати дно
контејнера“.
Стандарди дају право Наручиоцу да изабере онај тип и техничко решење који њему
одговара, што и представља логично решење да свако купује добра која му требају , а
не добра која му неко намеће.
Наручилац у својој пракси годинама у назад не користи контејнере са равним дном,
који су се код нас показали лоше, мокро смеће се лепи у ћошковима и не може
комплетно смеће да се истресе, остаје течност која нагриза и лим и заштиту, и исти
немају испуст за отпадне течности. Наручилац није начинио повреду конкуренције, јер
захтева контејнере у складу са прописаним стандардом , дизајном , а посебно
техничким решењем који њему одговара, што може потврдити чињеница да је у
поступцима из претходних година, наручилац узимао контејнере са овалним дном, и
имао прихватљиве понуде. Дугогодишњом експлоатацијим се показало да контејнери
са овалним дном и више ребара имају већу чврстоћу и укрућеност што је веома битан
детаљ код овог производа.

Из свега напред наведеног наручилац остаје при својим захтевима из предметне
конкурсне документације.
Уважавамо мишљење „BIZNIS INVESTA“ – али остајемо у свему при нашем ставу, јер
ми желимо техничко решење контејнера које се код нас у пракси показало као добро.
Срдачан поздрав,

За Комисију
Директор техничког сектора,
Миодраг Луковић с.р

