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: 3439-5/2015
Београд, 30.03.2015. године

Предмет: Измене и допуне Конкурсне документације НМВ-5/2015- Набавка семена траве,
бусења, расада цвећа.

Примљен је захтев за додатним информацијама и појашњењима, потенцијалног понуђача, од
25.03.2015. године, достављено Е-mailom и поштом, следећег садржаја:
1. - на странама 6/31 и 14/31 конкурсне документације у напомени навели сте да је за
све саднице обавезно фитопатолошко уверење о здравственој исправности садница.
Питање: Да ли се та уверења достављају уз понуду или приликом испоруке садница?
2. на странама од 20/31 до 22/31 конкурсне документације у техничкој спецификацији
навели сте по неколико врста цвећа, перена, шибља, четинара и зимзелених биљака
које појединачно имају различиту цену, а при том сте навели само укупну количину
свих тих врста и предвидели сте да се определи једна цена за укупну количину и све
те различите врсте. Тражимо измену конкурсне документације, односно техничке
спецификације на начин да се по свакој од наведених врста наведе потребна или
оквирна количина и понуђачима омогући да за сваку од тих врста дају засебно цену.
3. такође, на истим странама конкурсне документације наведени су латински називи
садница који нису правилно написани , па Вас молимо да још једном проверите
називе дате у техничкој спецификацији и у овом делу извршите измену конкурсне
документације. (Уместо rosmarinus oficinalis требало би да стоји rosmarinus officinalis,
уместо junierus blue star требало би да стоји juniperus blue star.)
4. на страни 27/31 конкурсне документације у обрасцу меничног овлашћења стоји
„...да по основу наведене Наруџбенице може попунити меницу... “ а требало би да
стоји „...да по основу наведеног Уговора, може попунити меницу...“ Молимо Вас да
извршите измену конкурсне документације у овом делу.

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 да за јавну набавку
мале вредности - Набавка семена траве, бусења, расада цвећа, НМВ-5/2015, образоване
Решењем бр. 3439-2/2015 од 17.03.2015, даје
1. Одговор: Фитопатолошко уверење се наручиоцу доставља приликом испоруке робе.
1, 2, 3, 4. Врши се измена и допуна Конкурсне документације НМВ-5/2015 по захтеву
и примедбама потенцијалног понуђача:

- мења се - у напомени на стр. 6/33 и 14/33 додаје се - „Фитопатолошко уверење се
наручиоцу доставља приликом испоруке робе.“;
- мења се - Образац 3: ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА;
- мења се у ОВЛАШЋЕЊУ КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ – уместо „...да по
основу наведене Наруџбенице може попунити меницу... “ сада стоји „...да по основу
наведеног Уговора, може попунити меницу...“

У складу са Чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужавамо рок за
подношење понуда.
Обавештење о продужетку рока као и измене и допуне конкурсне документације биће
објављене и на сајту ЈКП“Погребне услуге“ Београд, www.beogradskagroblja.rs, линк
Тендери, на Порталу Управе за јавне набавке и на Порталу јавних набавки града Београда.

Комисија за јавну набавку

