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: 2961-5/2015
Београд, 26.03.2015. године

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку за набавку услуге хемијског чишћења,
НВВ-01/2014, образоване Решењем бр. 2961-2/2015 од 06.03.2015.

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку у отвореном
поступку за набавку услуге хемијског чишћења, НВВ-01/2014

Примљена су питања потенцијалног понуђача од 24.03.2015. године, достављена Е-mailom,
следећег садржаја:
1. Која је адреса одељења Транспорт и Грађевинска оператива које се спомињу на стр 19 и 20
документације?
2. Којим данима се преузима веш по гробљима, а којим данима се враћа, и у које време?
3. Појасните начин преузимања веша. Шта је то непосредно преузимање?
4. Да ли је лична гардероба обележена именом сваког запосленог и именом гробља или не?
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број:124/2012) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје следеће

ОДГОВОРЕ

1. Радници распоређени у РЈ “Транспорт” лоцирани су на: Новом гробљу, у Градској
сабирној капели –мртвачници и на Централном гробљу.
Радници распоређени у РЈ “Грађевинска оператива”, они послове у оквиру својих радних
налога обављају на свим гробљима Наручиоца, односно немају сталну локацију.
2. Радна одећа се преузима и враћа два пута недељно са сваког гробља и из Градске сабирне
капеле – мтрвачнице, а по потреби и из Градске болнице, у периоду од понедељка до суботе,
у радно време од 07,00 -15,00 часова.
3. Радна одећа се преузима непосредно од радника у радничким просторијама на свим
гробљима, односно Градске сабирне капеле –мртвачинице и из Градске болнице, а ако су
радници одсутни, од њихових непосредних руководилаца.

4. Радна одећа је обележена само логом предузећа и годином производње.

Одговор ће бити објављен
на сајту ЈКП „Погребне услуге“
www.beogradskagroblja.rs, линк Тендери и на Порталу Управе за јавне набавке.

Београд,

Комисија за јавну набавку

Достављено:
-свим потенцијалним понуђачима за које
постоји доказ да су преузели конкурсну документацију

