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 - 8/16
Београд, 19.12.2016. 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,
Примљено је питање потенцијалног понуђача 16.12.2016, достављено мејлом, следећег
садржаја:
1. У техничкој спецификацији позиције не садрже правилан опис потребних радова због
чега се могу дати погрешне цене. Свака позиција мора да има опис: „набавка,
транспорт и уградња...“. Са овим се одређује дефинитивно и рад односно извођење
хортикултурних радова. Дате позиције по партијама дају само врсту садница, њихове
варијетете и технички опис. Испод описа наведених биљака постоји 7 болдираних
објашњења, који не објашњавају у потпуности „рад и обавезе понуђача“:
2. „испорука и садња биљака“
Одређује допрему у периоду децембар 2016. год.- април 2017. год., али не дефинише
јаме за садњу, по ком пројекту се обележавају, да ли понуђач добија тај пројекат, ко је
одговорни пројектант односно по којој техничкој документацији и грађевинској
дозволи се изводе радови?
Да ли постоји синхрон план усклађен са дрворедним садницама? (сведоци смо да су се
саднице управо на једној локацији гробља садиле по инсталацијама, а и посушене су
99%)
Такође није децидирано наведено ни која величина јама се копа односно где су
предвиђене саднице са описаним већим или мањим бусеном, односно Да ли садња
обухвата супстрат са ђубривом и анкере? У тендеру их нема.
3. „Рок испоруке и садње биљака“
Као што смо већ поставили питање ако се иде 5 дана од писмене наруџбине
наручиоца, то аутоматски значи да су саднице већ од инвеститора изабране. Да или
не?
4. „Рок извршења радова“
Као и претходна напомена, ова ставка упућује да све саднице морају бити лагероване
на једном месту и по налогу инвеститора сукцесивно сађене. Међутим, пошто
димензије и количине садница упућују на увоз, да ли то значи да понуђач мора имати
спремне, ускладиштене саднице и пресклапања уговора?
5. „Место испоруке и садња биљака“ је јасно

6. „Обавезан документ – фитопатолошко уверење о здравственој исправности
садница“
Из искуства знамо да се разна уверења формално прилажу, па је по нашем мишљењу
апсолутно потребно да у комисији гробља буде референтно стручно лице за преглед
здравственог стања донетих садница да се већ присутна фитопатолошка и
ентомолошка обољења не би ширила.
7. „Гарантни рок за биљке“
Као што смо већ питали, да ли гарантни рок обухвата одржавање у току годину дана
од стране изабраног понуђача и примопредају садница после годину дана?
8. „Начин спровођења, контрола и обезбеђивање гаранција квалитета“
Није јасно наведено ако саднице нису одговарајућег квалитета по спецификацији из
тендера, „комисија неће извршити преузимање истих“. Када комисија ово спроводи?
Да ли је то пре садње или после садње?
9. Сматрамо да у комисији за квантитативни и квалитативни пријем мора да буде
стручно лице са искуством у области пејзажне архитектуре, из једноставног разлога
што је дато неколико варијетета једне исте врсте чији идентитет може да потврди само
инжењер хортикултуре уз сво уважавање економске, правне, машинске, грађевинске
идр. Струке. Сведоци смо да неспецијализоване фирме за хортикултуру саде врсте и
варијетете које немају везе са пројектом или испецификацијом из тендера.
Везано са овим тражимо од комисије за тендер да нас обавести да ли су назначене
врсте и варијетети стриктни и у којој мери су дозвољена одступања и ко их одобрава?
Да ли је то пројектант или друго стручно лице за хортикултуру ЈКП „Погребне
услуге“?
10. У Партији 2 позиција 2, констатује и исправите грешку Acer platanoides „pacific
sunset“, минималне висине од 100-450 цм, обзиром да је драстична разлика у цени
саднице од 100 цм и 450 цм.
11. Такође у партији 2 у позицији 6 исправите Ulmus sibirica који је сибирски брест, а не
сребрнолисни јавор, уз обавештење да је то инвазивна врста. И ову исправку унесите у
тендер.
12. У партији 3. Бежанијско гробље, позицију броја 3 сте два пута поновили односно број
3. Носи ознаку Liriodendron tulipifera и Salix matsudiana. И ово треба да исправите
односно у трендеру наведете тачне бројеве позиција. Ова партија има укупно 15, а не
14 позиција.
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. У самој табели техничке документације не стоји опис радова , само опис тражених биљних
врсти. Испод табеле са описом тражених биљних врсти су наведене радне операције
испоруке и садње са роковима: ИСПОРУКА И САДЊА БИЉНИХ ВРСТИ са роком, РОК
ИСПОРУКЕ И САДЊЕ БИЉАКА са роком и РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА са датим роком.

У једном од предходних питања је постављено то питање на који начин се саде дате
биљне врсте и да се опише сам процес садње , што је и учињено. Одговор са
детаљним и прецизним описом радова је постављен на портал 05.12.2016 године.
Исти одговор је поновљен 16.12.2016 године и постављен на портал.
2. Планирање јавне набавке за садни материјал, озелењавање и уређење се врши
интерно и на нивоу потреба ЈКП Погребне услуге. Обележавање саних јама, сам
поступак садње и контроле се врши у моменту садње. Изабрани понуђач ће приликом
садње добити тачне позиције садње на одређеном гробљу. Све радне операције ће
бити испраћене и контролисане од стране надзорног органа који именује и одређује
Наручилац.
Постоји синхрон план, који нисмо дужни да вам доставимо. Приликом планирања
садње и озелењавања се водило рачуна о подземним инсталацијама, што је и на крају
искључиво брига Наручиоца.
Величина садних јама као и сам процес садње подразумева да се сви радови на
озелењавању изводе по правилима и нормама СТРУКЕ. Садне јаме за садњу биљака,
по правилима и нормама струке треба да су минимум 30 цм шире и 20 цм дубље од
бусена биљке која се сади. Поступак садње је описан у предходним одговорима, али
га ево опет понављамо:
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 )
3. Саднице које су изабране и које је потребно набавити, испоручити и посадити су
наведене у техничкој спецификаци са детаљним описом истих.
4. Избор Извођача радова је како и на који начин ће да набавља и чува биљке од
тренутка потписивања Уговора до тренутка садње, у којим количинама ће да набавља
и евентуално лагерује биљке. Услов наручиоца је да у року од 5 дана од писменог
позива испоручи одређену количину и врсту биљака по тендерској документацији.
Београдска гробља су јавне површине специјалне намене са основном делатношћу сахрањивањем и у складу са тим се спроводи испорука и садња биљака у количинама
које одреди Наручилац, а све у сврху да се не ремете сахране и испраћаји на
гробљима. И на ово питање је већ дат одговор 16.12.2016о године:
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 имацелокупни 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

5. Место испоруке и садња биљака је наведена децидно у свакој партији јавне набавке.

6. Наручилац води рачуна о свим радним операцијама при озелењавању површина на
београдским гробљима, а нарочито о здравственом стању и изгледу биљака, што се
може и видети из детаљног описа у техничкој документацији. Опет по већ датом
одговору 16.12.2016. - Права за избор чланова комисије задржава Наручилац.
Инжењер за заштиту биљака је стално присутан при садњи , одржавању, контроли.
7. Као што смо већ дали одговор на постављено питање 16.12.2016 Под гарантним роком се не подразумева Инвестиционо 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 , гаранција 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 .
8. .Као што смо већ дали одговор 16.12.2016 на слично, мало другачије формулисано
питање 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 садња и
пријем истих .
9. Иако смо већ дали одговор да Наручилац задржава право одабира чланова комисије,
овим путем вас обавештавамо да Комисија за квантитативни и квалитативни пријем
има искључиво стручна лица, високо образоване инжењере струке као што су
пејзажне архитекте, инжењери шумарства и заштите биљака. Искључиво је у
ИНТЕРЕСУ НАРУЧИОЦА да биљке које се саде и користе при озелењавању буду
квалитетне, здраве и декоративне и сматрамо да је то само брига Наручиоца.
Дипломирани Инжењери пејзажне архитектуре и шумарства препознају добро врсте
и варијетете тражених биљака и немогуће је да приликом пријема и садње биљака
дође до грешака у врстама.
По закону о ЈН понуђач може понудити наведену биљну врсту или одговарајућу
биљну врсту чије ће се карактеристике и форме слоагати са наведеним техничким
описом биљке у техничкој спецификацији .
10. У питању је штампарска грешка или грешка при куцању техничке спецификације,
као што се може и приметити из осталих карактеристика дате врсте ( обим стабла,
крошња, прве гране, величина бусена... ) . У питању је висина 400-450 цм.
11. У питању је штампарска грешка или грешка при куцању техничке спецификације,
као што се може и приметити из осталих карактеристика дате врсте ( изглед листа,
изглед коре, ) . У питању је вртса УЛМУС СИБИРИЦА - сибирски брест.
12. У питању је штампарска грешка или грешка при куцању нумерације техничке
спецификације. Ова партија има по нумерацији 15 позиција.
Конкурсна документација биће измењена у складу са овим одговорима и објављена на
Порталу јавних набавки заједно са Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда.
Комисија за јавну набавку

