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: 6918 - 7/2020
Београд, 24.08.2020. године
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације –
питања за НВВ 7.1/2020, АУТО ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИЈЕ.
Примљена су питања потенцијалних понуђача, 20.08.2020. и 21.08.2020. године, достављена
мејлом, следећег садржаја:
У СПЕЦИФИКАЦИЈИ ЗА ЗИМСКЕ ГУМЕ:

1. Под редним бројем 9. захтевате гуму165/65r14c 82H. Да ли је у питању греска и да ли се ради
о пнеуматику 165/65r14 ? Самим тим индекси не могу бити 82h већ 79T.
Молимо вас за разматрање захтеване димензије и за одговор да ли је прихватљиво понудити
пнеуматик у димензији 165/65r14 79T?
Одговор:
У питању је пнеуматик за теретно возило и има ознаку 165/65r14c и прихватљиво је понудити
предложени пнеуматик.
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2.
молимо за додатно појашњење везано за позицију бр.1. 5.00r12c зимска. Наиме испитавши
тржиште у овој димензији је могуће наћи само летњи пнеуматик. Молимо вас да размотрите
тражену димензију и да уколико је прихватљива летња гума у тој димензији да измените у обрсцу
техничке спацификације.
Одговор:
Остајемо при траженој димензији пнеуматика. Постоји зимска гума ових димензија.
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3.
Под рб 21. Захтевате погонску гуму 215/75R 17.5 са индексом оптерећења 130 и индекс
брзине H.
Наше питање гласи да није у питању нека грешка што се тиче инекса носивости и брзине јер у
овој димензије се може понудити пнеуматик са индексом оперећења 126/124 и инексом брзине
M?
Да ли је прихватљиво за дату димензију понуди пнеуматик са индексима носивости и
брзине126/124M ?
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Одговор: Прихватљиво је.
Поштовани,
Наручилац је размотрио примедбе и изменио конкурсну документацију у складу са одговором.
Време и место подношења понуда (нови рок): до 31.08.2020. године до 11:30 часова, на адресу:
Јавно комунално предузеће „Погребне услуге“, Рузвелтова 50, Београд, или лично преко
Писарнице.
Време и место отварања понуда: 31.08.2020. године у 12:00 часова. Отварање понуда ће се
обавити у просторијама наручиоца Јавно комунално предузеће „Погребне услуге“, Рузвелтова 50,
Београд, на првом спрату, сала за састанке.
С поштовањем,
Комисија за јавне набавке.

