ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 4429 - 7/2018
Београд, 18.05.2018. године
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
– питања за НВВ 4/2018, ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 1
Примљена су питања потенцијалних понуђача 15.05.2018. године, достављена мејлом,
следећег садржаја:
Поштовани,
У складу са обрасцем II - Упутство понуђачима како да сачине понуду, достављамо Вам захтев
за додатним појашњењима које се односи на следеће:ПАРТИЈА 1 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
1. У обрасцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 78 наводите следеће:
Фасакрил 15/l

Наше питање гласи:
Да ли је тражени артикал на воденој или уљаној бази? Такође наведено паковање од 15/l да
ли се односи на запремину (лит) или масу (кг), јер је јединица мере за ову ставку у техничкој
спецификацији кг?
ОДГОВОР: Тражени артикал је на уљаној бази. Односи се на литре.
2. У обрасцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 97 наводите следеће:
Основна фарба за метал и дрво нитро емајл израђен на бази нитроцелулозне, синтетичке смоле
и одабраних пигмената за метал и дрво.

Наше питање гласи:
Молим Вас да нам разјасните који вам је потребан производ тј да ли можете да нам доставите
назив референтног производа.
ОДГОВОР: Произвођач „Zorka color“ или одговарајуће.
Такође вас молимо да нам одговорите које је тражено паковање наведеног производа?
ОДГОВОР: Паковање од 0,75 литара.
З. У обрасцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 98 наводите следеће: Основна фарба
за метал основни премаз на бази нитроцелулозе, синтетичких смола, антикорозивних
пигмената, пунила и потребних адитива. Користи се у металној индустрији као основни
премаз.
Наше питање гласи: Које је тражено паковање наведеног производа?
ОДГОВОР: Паковање од 0,75 литара.
4. У обрасцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 99 наводите следеће:
Основна боја за дрво . основни премаз намењен заштити дрвених површина, а пре наношења
емајла.
Наше питање гласи:
Које је тражено паковање наведеног производа?
ОДГОВОР: Паковање од 0,75 литара.

5. У обрасцу 3 – П1 техничка спецификација - за ставку 103 наводите следеће:
Сандолин израђен на бази висококвалитетних смола, разређивача и одговарајућих адитива.

Наше питање гласи:
Које је тражено паковање наведеног производа?
ОДГОВОР: Паковање од 0,75 литара.
6. У вашем одговору 4429-6/2018 од 07.05.2018. године на питање потенцијалног понуђача
постављено у вези са делом конкурсне документације у обрасцу 3 – П1 техничка
спецификација – за партију 1 за ставку 86 које гласи:
„Шмиргле за дрво разне гранулације.
Наше питање гласи:
У зависности од гранулације зависи и цена тражене шмиргле за дрво. Такође вас молимо и
да прецизирате која је потребна ширина шмиргле (610мм или 120мм) јер у зависности од
ширине такође зависи цена?“
Дајете следећи одговор: Потребна ширина шмиргле је 610мм за количину од 8м2 и 120мм
за количину од 12м2.
Вашим одговором нисте у потпуности разјаснили питање потенцијалног понуђача. У
зависности од гранулације зависи и цена шмиргле за дрво. Ви нисте дали одговор која је
потребна гранулација шмиргле. Такође цена шмиргле од 610мм и 120мм у зависности од
гранулације није иста, па чак и уколико јединица мере буде прерачуната, исказана и
испоручивана у м2.

Наше питање гласи:
Која је потребна гранулација шмиргле за дрво, која је ширина шмиргле и да ли је могуће
јединицу мере исказати у м (метар) да би сви понуђачи имали прецизну информацију коју вам
је производ потребан?
ОДГОВОР:
Потребне гранулације шмиргле за дрво је:
- 80, ширина 610мм у дужини од 50 м
- 100, ширина 120мм у дужини од 100 м.
7. У вашем одговору 4429-6/2018 од 07.05.2018. године на питање потенцијалног понуђача
постављено у вези са делом конкурсне документације у обрасцу 3 – П1 техничка
спецификација – за партију 1 за ставку 118 које гласи: Силикон

Наше питање гласи:
Молимо Вас да нам појасните о којем силикону се ради, која је намена потребног силикона
и његово паковање?
Дајете следећи одговор „Силикон санитарни за количину од 15ком и универзални силикон
за количину од 15 ком. Паковање је 310мл.“
Вашим одговором нисте у потпуности разјаснили питање потенцијалног понуђача. На
тржишту није иста цена санитарног и универзалног силикона, и из тог разлога би вас замолили
да раздвојите ова два производа да би сви понуђачи имали прецизну информацију који вам је
производ потребан?
ОДГОВОР:
Силикон се користи за потребе грађевинско занатских радова. У техничкој спецификацији и
јесте раздвојен санитарни од универзалног силикона.

8. У претходним одговорима на нпитања потенцијалног понуђача, одговорили сте и изменили
у конк. документацији ставке 10,11 и 12.
За ставке, 10. и 11. дефинистали сте дужине и ширине потребних дасака. Ставка 10./1. ширине
15цм, дужине 2,6-3,2m у количини од10m3, је не могуће понудити у квалитету ЧПЧ (стари
назив, за класификовање резане дрвене грађе), превасходно због уједначене ширине даске.
За ставку10./2, тражена ширина има граничне вредности, па је могуће, донекле испоштовати
тражени захтев.
Дужине 2,6-3,2m су специфичне дужине, које се не примењују у стандарду резања трупаца,
даске и резане грађе! Стандардне димензије су 3, 4m, за даску меког дрвета, односно четинара!
То се односи и на дужине тражених греда, односно ставке под редним бројем 12.
Разумемо да покушавате искористити материјал максимално, без отпада, али морате разумети
да се таква роба ради по поруџбини, што повећава цену и рок испоруке.
Наведен квалитет ЧПЧ, је квалитет (стари норматив) столарске даске за производњу
намештаја и грађевинске столарије! Цена даске ЧПЧ квалитета је противвредност 360-400e,
без обзира на дужину, а због блок ширине (уједначене) се та цена повећава.
Цена даске грађевинског квалитета је око 170-190e.
Такође ЧПЧ даска захтева одређену сувоћу, односно влажност и то између 11-14%.
Стандард FSC, обавезан за експлоатацију шума, обавезује пилане на рационално коришћење
дрвног сортимента.
Наше питање је да ли вам је заиста потребан ЧПЧ квалитет даске, уједначена ширина,
ванстандардне дужине даске и греда?
ОДГОВОР:
Да, потребан нам је ЧПЧ (или одговарајући) квалитет даске, наведених димензија.
Да ли сте мислили на чамову даску, што је наша предпоставка?
ОДГОВОР: Да, мисли се на чамову даску.
Уколико вам је потребна такозвана столарска даска, молимо Вас, да квалитет дефинишете
SRPS стандардима за обло дрво и резану грађу четинара!
SRPS EN 844-12:2007, SRPS EN 1611-1:2007, SRPS EN 1927-1:2009, SRPS EN 1313-1:2012,
SRPS EN 13183-1:2005, SRPS EN 1309-1:2007.
Напомињемо, да свака цена испод 360e, значи да понудјач није понудио столарску даску!
Ставка 70. која је димензија траженог цилиндра?
ОДГОВОР: Укупна дужина цилиндра је 60 мм.
Ставка 71. која је димензија траженог катанца?
ОДГОВОР: Димензије основе катанца су 55/20мм.
Ставке 86. јединица мере за шмиргле одређених ширина би требало да је у метрима дужним
не у m2. Да ли остајете при траженој јединици мере?
Које су потребне гранулације, пошто цена зависи од финоће?
ОДГОВОР:
Јединица мере је метар дужни, а дефинисана је и гранулација и количина, у техничкој
спецификацији у измењеној конкурсној документацији.
Измењену конкурсну документацију можете преузети са Портала јавних набавки или са сајта
предузећа.
Нови рок за подношење понуда је 28.05.2018.године, до 11:30. Отварање понуда обавиће
се истог дана у 12:00.

Комисија за јавну набавку

