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: 14822-7/2016
Београд, 05.12.2016. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку велике вредности
бр. НМВ-39/2016, Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж
ограде нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда НВВ – 39/2016

Примљенo je питањe потенцијалног понуђача, 02.12.2016. године, достављено mail-ом,
следећег садржаја:
Поштовани молим вас да нам појасните начин и поступак садње садница по јавној набавци
НВВ 39/2016, да ли се садња врши ручно или машински, да ли се врши промена хумуса ?
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
РУЧНИ ископ садних јама се врши на Централном, Бањичком, Топчидерском и Новом
гробљу ( ПАРТИЈЕ 1 и ПАРТИЈА 6 ) због близине гробних места, а МАШИНСКИ ИСКОП
је делимично дозвољен на гробљу Орловача и Збег ( ПАРТИЈА 4 и ПАРТИЈА 5 ). 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 ) .
Одговор на питање ће бити објављен на Порталу јавних набавки, и интернет страни нашег
предузећа http://www.beogradskagroblja.rs.
Нови рок за подношење понуда је 14.12.2016, до 11:30
Отварање понуда је 14.12.2016. у 12:00.

Комисија за јавну набавку

