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: 9385 - 5/2018
Београд, 11.07.2018. године
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
– питања за НМВ 22/2018, КОНТЕЈНЕРИ И КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ
Примљена су питања потенцијалних понуђача од 09.07.2018. године, достављена мејлом,
следећег садржаја:
Поштовани,
1. На страни 22 конкурсне документације у одељку - ‚‚ Техничка спецификација” навели сте
да контејнери треба да буду оребрени са предње и задње стране са 7 ребара И на бочним
странама са са 4 дугачка и једно краће ојачање дубине 3-5мм”, као и да је тежина
максимално 440 кг. Пре свега, ради додатне чврстоће и стабилности контејнера различити
произвођачи на различити технолошки начин решавају број и изглед додатних ојачања
тела контејнера. Ми као произвођачи металних контејнера додатна ојачања радимо у виду
6 ребрастих ојачања на поклопцу контејнера, по 5 ребрастих ојачања са предње и задње
стране контејнера, као и по два ребраста ојачања са бочних страна контејнера. (слика у
прилогу). У том смислу, молимо за потврду да ће бити прихваћена понуда произвођача
поцинкованих металних контејнера, који имају потребна додатна оребрења тела
контејнера, без обзира на њихов број и распоред на телу контејнера, а истовремено
поседују Сертификат о усклађености са предметним стандардима СРПС ЕН 840 -3/5/6
издат од стране акредитоване лабораторије за предметна испитивања. Такође, молимо за
прецизирање да се мисли да носивост контејнера буде 440 кг, а не његова тежина.
2. У Вашој Тендерској документацији тражи се оребрење контејнера и то са предње и задње
стране са 7 ребара а бочно са 5 ребара. Инсистирање на броју ребара је спорно јер је по
стандарду СРПС 840-3 који дефинише габаритне мере, понуђачу је остављено да одређује
остале елементе да би задовољио исправно функционисање контејнера.
Мишљења смо да 6 ребара на телу и 4 ребра на бочним странама дају довољно укрућење
за дуг век контејнера.
Спорним захтевом за бројем ребара се фаворизују понуђачи који имају тражени број
ребара сто је у супротности са ЗЈН.
3. На страни 7 конкурсне документације наведено је да је испорука сукцесивна и у року од 2
дана од писменог захтева наручиоца. Напомињемо да је наведени рок испоруке доста
кратак, полазећи од предмета набавке, као и броја места за испоруку. Тачније, предметну
испоруку морају да организују и да се ускладе најмање два произвођача, за металне и за
пластичне производе, па у том смислу молимо за потврду да ће се испоруке плански и на
време најављивати како би испоручиоцу било остављено довољно времена за производњу
и испоруку у складу са сукцесивним поруџбеницама, као што је пракса у јавним набавкама
са сукцесивним роковима испоруке. У том смислу, предлажемо као могућност да рок
испоруке буде дефинисан до 10 дана од писменог захтева наручиоца.
4. Директива о емисији буке коју емитује опрема коришћена на отвореном а коју је издала у
својој брошури Привредна комора Србије, наводи се да за тражени предмет набавке НИЈЕ
ПОТРЕБАН ТЕСТ О ЕМИСИЈИ БУКЕ.

На адреси http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/WEB_CE_brosura.pdf, страна 37, можете се
информисати на које производе се односи наведена Директива о емисији буке.
Сматрамо да овим својим захтевом за тестом на буку поново доводите поједине понуђаче
у неравноправан, тј. подређен положај што је у супротности са ЗЈН.
Из свега горе наведеног, сматрамо да требате да коригујете Техничке карактеристике
траженог добра.

ОДГОВОР
Поштовани,
1.
и 2 ) Потврђујемо да ће бити прихваћена понуда произвођача поцинкованих металних
контејнера, који имају потребна додатна оребрења тела контејнера, без обзира на њихов
број и распоред на телу контејнера, а истовремено поседују Сертификат о усклађености
са предметним стандардима СРПС ЕН 840 -3/5/6 издат од стране акредитоване
лабораторије за предметна испитивања.
440 кг - Односи се на носивост контејнера .
3. Остајемо при захтеву датом у конкурсној документацији - Рок испоруке: Испорука
је сукцесивна, и у року од 2 дана од писменог захтева Наручиоца. Током 2018/2019.
године.
4. С обзиром на основну делатност предузећа – сахрањивање, Захтевани ниво буке је
неоходан. На основу члана 6. став 1, ЗАКОНА О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА
ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊУ донет је правилник о буци коју емитује опрема која се
употребљава на отвореном простору (Сл. Гласник РС бр. 1/13).
Чланом 10 предвиђено је да покретни контејнери за отпад подлежу самоозначавању буке
(тачка 26.).

С поштовањем,
Комисија за јавне набавке.

