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: 15530 -7/16
Београд, 16.12.2016. године

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама,
Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде нових
парцела, унутар парцела и садња дрвореда НВВ – 39/П2, П3/2016 – обликована у 6 (шест)
партија, од којих се покреће две:
Партија 2: Уређење зелених површина на гробљу Лешће,
Партија 3: Уређење зелених површина на Новом Бежанијском гробљу,

Примљена су питања потенцијалног понуђача 15.12.2016, достављена мејлом, следећег
садржаја:
1. Да ли се под гарантним роком подразумева инвестиционо одржавање изабраног
извођача у року од годину дана, односно да ли вегетациони период обухвата 4
годишња доба, од момента завршене садње или од момента примопредаје, а после
инестиционог одржавања?
2. Ако понуђач годину дана инвестиционо одржава и мења евентуално посушене
саднице, да ли се то инвестиционо одржавање издваја или је урачунато у јединичну
цену садница?
3. Обзиром да су тражене школоване саднице, различитих обима и њихова испорука у
року од 5 дана, да ли се онда мисли на домаће саднице из наших расадника или на оне
које по техничким условима, спецификацији и форми, тек треба да увезу, за шта је
потребно много више времена? Наши домаћи расадници немају саднице већих
димензија (прописаног обима) и већих количина, па у замену за школоване саднице,
продају из склопа прерасле саднице (а не школоване), које су касније проблематичне
за пријем.
4. У позицијама се описују саднице, а не и икоп јама, одвоз стерилне земље и поред
хумуса додавање ђубрива. Такође не помињу се ни анкери за саднице. Сви ови
биолошко-технички радови су услов за правилно извођење и норматив струке. Самим
тим и повећавају јединичну цену. Потребан нам је одговор да ли су ове ставке у
тендеру обухваћене или не?
5. Молимо Вас да нам одговорите и када се спроводи начин контроле и обезбеђивање
гаранције, односно да ли комисија утврђује квалитет садница пре садње, у расаднику
или на основу доказа из иностраних расадника (слике тачно наведених форми
варијетета трашених врста)?
6. Молим Вас за образложење тендера које каже „купац задржава право да пре
доношења одлуке о додели уговора код понуђача, оствари увид у квалитет и изглед
биљака“. Да ли то значи да тендер није завршен, односно да се подразумева уколико
комисија утврди да понуђач није испунио биолошке - техничке услове за тражене
саднице у тендеру? Да ли остале понуђаче о томе обавештавате или транспарентност

тендерског поступка сами проверавамо? Посебно нас интересује, обзиром на инвазију
болести, да ли је саставни члан комисије референтни фитопатолог?
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР

1.Под гарантним роком се не подразумева Инвестиуционо одржавање као што и НИЈЕ у
тендерској документацији наведено. Гарантни рок за посађене биљке јесте 1 вегетациони
период - 4 годишња доба, или годину дана од дана садње ( нпр. Уколико су биљке посађене у
јануару 2017 гаранција на посађене биљке је до јануара 2018 године. ) . У случају да
поједине саднице изабрани Извођач само испоручује без садње , гаранцција на биљке је до
јуна 2017 године.
Због скривених недосататака као што су, нешколоване или лоше бусеноване биљке, које су
лоше за пријем , скривених болести и штетних инсеката, као и потенцијалних вириоза које
није могуће установити на пријему , обавезна је поменута гаранција од годину дана .
2. Инвестицицоно одржавање није предмет јавне набавке и није урачунато у цену радова и
садног материјала. Одржавање биљака ће вршити Наручилац радова и сви радови ће се
вршити уз стални надзор инжењера хортикултуре и уз редовне контроле инжењера за
заштиту биљака.
Извођач радова задржаава право да у сваком моменту писаним путем затражи од Наручиоца
контролу како се одржавају биљке.
3. Наручилац не задржава право да врши избор да ли је тражени садни материјал домаће
производње или из увоза. Обавезан услов јесте да садни материјал одговара у потпуности
опису наведеном у техничкој спецификацији . Приликом планирања набавке Наручилац је
испитивао тржиште и на основу тога израдио Техничку спецификацију.
4. Садња биљака је укључена у цену . Питање о садњи биљака је већ постављено од
потенцијалног понуђача и одговор на њега је постављео 05.12.2016 године.
ОДГОВОР који је већ постављен на порталу:
МАШИНСКИ ИСКОП је делимично дозвољен на гробљима - Ново бежанијско гробље и
гробље Лешће ( ПАРТИЈА 2 И ПАРТИЈА 3 ).РУЧНИ ископ садних јама се врши на
делимично на парцелама где није могућ приступ машинама за ископ због близине гробних
места. Уз ископ садних јама вршити избацивање и одвоз лоше земље из садних јама,
избацивање шута и бетона са обода око места садње, утовар и одвоз на депонију. Уз набавку
и садњу биљака урачунати и набавку квалитетне хумусне земље у коју ће се садити биљке и
анкерисање садница . Чанковање и заливање посађених садница. Све стаблашице високог
раста - лишћари и четинари анкероваће се, односно учврстити за тло како не би у току
зимског периода и услед дејства јаких ветрова дошло до кривљења и изваљивања истих.
Приликом анкерисања неопходно је користити анкере минималног пречника 8 цм и висине
минимум 2.5 метра. ( 3 комада за сваку садницу и дебеле траке за везивање ).
5. Контролу биљака врши комисија за квантитативни и квалитативни пријем пре почетка
садње на локацији где је предвиђена садња одређених биљака и том приликом ће се сачинити
записник о квалитативном и квантитативном пријему уколико биљке одговарају опису и

квалитету наведеном у техничкој спецификацији. У случају да понуђене биљке не одговарају
траженом опису и квалитету , неће се извршити пријем истих.
Наручилац задржава право да непосредно пре потписивања уговора изврши увид у квалитет
и изглед биљака код потенцијалног Извођача, да би се обезбедило извршење уговора у
заказаном временском периоду. Том приликом потенцијални Извођач није дужан да има
целокупни садни материјал који је обухваћен понудом него само узорак од сваке биљке.
Извршиће се само увид у изглед биљака да ли одговарају траженом опису. Здравствено
стање и квалитет биљака се установљава пре почетка садње.
Није довољан доказ фотографија одређене врсте . Уколико комисија утврди да Понуђач не
испуњава биолошко техничке услове за понуђене биљке и ако не одговарају опису и
квалитету тражених биљака, Уговор са истим Понуђачем се неће потписати. Остали
понуђачи ће бити обавештени о томе, а уговор ће се доделити првом следећем понуђачу који
је имао најнижу понуђену цену и прихватљиву понуду, уколико и тај Понуђач испуњава исте
услове у погледу траженог квалитета биљака.
Права за избор чланова комисије задржава Наручилац. Инжењер за заштиту биљака је стално
присутан при садњи , одржавању, контроли.
6.
Комисија за квантитативни и квалитативни пријем извршиће пријем биљака и
сачинити записник о квалитативном и квантитативном пријему, који ће бити потписан од
стране овлашћених представника Купца и Продавца. У случају да понуђена добра нису
уговореног квалитета односно одступају од описа наведеног у техничкој спецификацији,
неће се извршити преузимање истих. Купац задржава право да пре доношења Одлуке о
додели Уговора код Понуђача оствари увид у квалитет и изглед биљака.
Уколико комисија утврди да понуђач није испунио биолошке-техничке услове за тражене
саднице у тендеру, уговор ће бити додељен првом следећем понуђачу који је доставио
прихватљиву понуду.
О Одлуци о додели уговора понуђачи ће бити обавештени на Порталу јавних набавки.
Наручилац поступа у свему по ЗЈН и начело транспарентности ће бити испоштовано у складу
са законом.
Саставни члан комисије је Фитопатолог.

Комисија за јавну набавку

