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 -9/16
Београд, 23.12.2016. 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 21.12.2016, достављена мејлом, следећег
садржаја:
1.
У тачки 2. Вашег одговора, није прецизирано да ли за инвестицију набавке и садње за
коју је расписан тендер постоји било каква техничка документација: главни пројекат,
пројекат инвестициног или текућег одржавања, пројекат санације и др., односно на основу
чега надзорни орган проверава реализацију тендерске инвестиције?
-ми радимо у складу са законом, а он између осталог подразумева: оверену техничку
документацију са лиценцираним лицем за исту и наравно обавезу инвеститора да пружи
основне податке, посебно синхрон план, како се не би догодила ситуација од пре неколико
година, управо на једној локацији гробља, где се 99 % садница посушило (доказ постоји).
-ЈКП Зеленило Београд за сваки квадратни метар мора да има покриће у техичкој
документацији. Град је оснивач јавних комуналних предузећа, а ЈКП Погребне услуге је
једно од њих, те законски предуслови за сваку инвестицију, би по нашем мишљењу требало
са се поштују. Ако је ваш одговор да ће се место садње „одредити у моменту садње“ без
било каквог пројекта, онда та „интерна ствар“ нема покриће за расписани тендер.
2.
У тачки 7. да ли се реченица „У случају да поједине саднице изабрани Извођач само
испоручује без садње, гаранција на биљке је до јуна 2017 године“, односи на одређену
партију или на одређене врсте из целокупне тендерске документације НВВ-39/П2,
П3/2016?Ако се односи на „одређене партије“ и „одређене врсте“ онда тендер то мора да
децидира и наведе, пошто је јединична цена потпуно другачија ако се саднице само
испоручују, без рада.
3.
У тачки 9. „ По закону о ЈН понуђач може понудити наведену биљну врсту или
одговарајућу биљну врсту чије ће се карактеристике и форме слагати са наведеним
техничким описом биљке у техничкој спецификацији“

Постављамо питање: Да ли се замена за наведену биљну врсту предлаже уз понуду или се
замена врсте врши после изабраног извођача? Ми као искусни извђачи можемо предложити
замену неких врста са истим карактеристикама (обим, висина) које су јефтиније него што је
предложено тендером. То наравно мења цену понуде и конкурентност понуђача. Ако се та
измена изврши после одабира извођача онда је легалност целог тендера проблематична.
4.
У тачки 1. одговор није адекватан пошто рок испоруке и садња биљака апсолутно не
може да се деси децембра 2016. године пошто сте тендерско учешће померили за 28.12.2016.
године.
5.
Не сумњамо да комисију за квантитативни и квалитативни пријем ће сачињавати
високо образовани инжењери струке: пејзажне архитекте, инжењери шумарства и заштите
бињака и остала стручна лица. С тим што ми додајемо да то није искњучиво у интересу
наручиоца већ свих грађана и пореских обвезника града Београда.
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.
Све Јавне набавке које се односе на набавку садног материјала и озелењавање се
детаљно планирају по потребама за текућу годину и позиције парцеле и улицее које се
сматрају најбитније за озелењавање и уређење. Том приликом инжењери пејзажне
архитектуре израђују идејна решења и планови садње уз детаљно усаглашавање са синхрон
планом и осталим многобројним детаљима који су битни за планирану садњу и будућу
потенцијалну изградњу. Као што смо вам већ доставили одговор - 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 а који су у складу са идејним решењем и синхрон планом. Све радне
операције ће бити испраћене и контролисане од стране надзорног органа који именује и
одређује Наручилац.
Наручилац ће изабраном Понуђачу са којим се потпише Уговор доставити сву потребну
документацију за извођење радова који су дефинисани у Тендерској и техничкој
документацији. Стручна комисија за надзор радова изабрана од стране Наручиоца ће у
сваком тренутку бити на располагању изабраном Понуђачу да покаже позиције из идејног
решења на терену и исконтролише све радове на озелењавању. Након писменог позива
Наручиоца да се приступи радовима, на већ одабраној локацији Надзор и изабрани Понуђач
дефинишу план садње и све остале услове из тендерске документације који ни у једном
тренутку неће одступати од описаних добара , радних операција и услова у техничкој
спецификацији.
2.
Све саднице се саде. Као што смо и дали одговор постоји могућност да се поједина
врста садница чији је број занемарљив у односу на укупну количину која је наведена у
тендерској документацији, само испоручи, у случајуда настану непредвиђене околности као
што су сахране или неки грађевински радови, баш на одређеној парцели на којој мора да се
изврши садња биљака. Не односи се на одређену партију, ни на одређену врсту и количину.
На овај начин смо хтели да заштитимо изабраног Понуђача у случају да у тренутку испоруке

не постоје услови да се и испоручене биљке посаде. У том случају Наручилац преузима на
себе садњу тих неколико садница и самим тим смањује гаранцију изабраном Понуђачу јер
исте није ни посадио и у том случају је гаранција за биљке које се не саде до јуна 2017.
Услови садње на београдским гробљима се могу променити у дану ( немогућност садње тог
или наредних дана ) , и због тога смо хтели да заштитимо изабраног Понуђача да није дужан
да чека да се створе услови за садњу нити да гарантује за ту садницу дуже од основног рока
гаранције. Све те промене се забележавају у грађевинским дневницима и на тај начин
шитимо интересе вас Понуђача. Између осталог јединична цена се не мења на тај начин,
остаје иста што не може да оштети Понуђаче.
3.
Да, уколико нисте у могућности да набавите одређену врсту, можете да понудите
ОДГОВАРАЈУЋУ. Обавезно је наведите и предложите у понуди, али том приликом морате
да водите рачуна да поред обима и висине понуђена биљка мора да има и све остале наведене
каратеристике тражене биљне врсте ( облик крошње, боју коре, боју листа, јесењу боју листа,
бусен, минималу висину саднице, почетак раста прве гране... )
4. У конкурсној документацији стоји – „ИСПОРУКА И САДЊА БИЉАКА: у периоду
мировања вегетације од месеца децембра/јануара 2017.године до месеца априла 2017.
године.“
5. Хвала на сугестији.

Комисија за јавну набавку

