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: 12128-5/2015
Београд, 7.10.2015. године

Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима - јавна набавка велике
вредности - Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде
нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда, НВВ – 7/2015.

Примљено је питање потенцијалног понуђача, од 05.10.2015. године, достављено Еmailom и поштом:
У конкурсној документацији на страни 21/38 у техничкој спецификацији сте
тражили саднице Fraxinus americana Cimmaron и Fraxinus americana Autum Purple.
Морамо да нагласимо да се према нашем сазнању те саднице не производе у
расадницима у Србији. Ако не грешимо, да ли можете да извршите измену конкурсне
документације у том делу тако што ћете дописати „или одговарајуће“, „или адекватна
замена“ или „или eквивалент“?

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број:124/2012, 14/2015 и 68/2015) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР
Могућа је понуда еквивалентних садница, под условом да оне имају следеће каракреристике:
За Fraxinus americana cimmaron:
-да буде из ФАМИЛИЈЕ : Oleaceae
Робустна, правилно распоређених грана. Да достиже максималну висину: 15 метара.
и максималну ширину крошње: 8 метара.
Да има уско овалну крошњу која постаје шира са годинама.
Да има лишће: наспрамно перасто, тамно зелене боје у лето, у току јесени прелази у
наранџасто црвенкасту или цигла боју. Зими, листови остају на дрвету дуже него што је
уобичајено за остале врсте.
Да је кора дрвета : сиве до тамно сивкасто-браон боје, гребенаста и избраздана са годинама.
Да добро подноси све градске услове, јак ветар и пуну осунчаност.

За Fraxinus americana Autumn purple:
-да буде из ФАМИЛИЈЕ : Oleaceae
Крошња: Уско овална, постаје шира са годинама.
Лишће: наспрамно перасти, тамно зелене боје у лето, раније већ у току касног лета прелази у
јако црвену, љубичасто црвену боју . Зими, листови остају на дрвету дуже него што је
уобичајено за остале врсте.
Да је кора дрвета : сиве до тамно сивкасто-браон боје, гребенаста и избраздана са годинама.
Да добро подноси све градске услове, јак ветар и пуну осунчаност.
Одговор на питање биће објављен 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

