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: 2610-5/2016
Београд, 08.03.2016. године

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну
набавку мале вредности бр. НМВ - 7/2016, ХЕРБИЦИДИ
1. ПИТАЊА:
Примљена су питања потенцијалних понуђача од 07.03.2016. године, достављена мејлом,
следећег садржаја:
1. Поштовани,
у конкурсној документацији нисте нагласили ни на једном месту
које су колицине које тразите за ЈНМВ 7/2016.
Обзиром да ће понудјена цена за сваки препарат
у највећој мери зависити од тога које су оквирне тражене количине,
потребно је да нам бар у оквирним вредностима
наведете количине ових препарата који су предмет јавне набавке.
Такође остаје нејасно на који начин цете оценити најнижу понуду,
тј. најповољнију, обзиром да је у питању једна партија а тражено је
7 различитих препарата.
2. Поштовани,
вашим захтевом сте тражили препарат ЗООМЕР, или одговарајући.
Препарат ЗООМЕР више не постоји на нашем тржишту, да ли прихватате понуду другог
препарата, исте намене, односно да ли прихватате понуду таквог препарата по избору
понудјача, или имате предлог одговарајућег препарата.

У вези са 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. Оквирне количине није могуће у овом тренутку дати из разлога што наручиоцу у овом
тренутку исте нису познате обзиром да много фактора утиче на то који препарат ће се
користити и у којим количинама. Укупна вредност ове набавке је 4.000.000,00 динара
без ПДВа и то је вредност за коју ће се купити тражена добра а све у складу са
потребама наручиоца. Уколико би Наручилац у овом тренутку дао оквирне количине

то би морао бити саставни део угвовра па свако одступање од истог би било у
супротности са ЗЈН.
Понуде ће се оценити на основу збира појединачних цена сваког препарата.
Напомињемо да су цене непромењиве све време трајања уговора а да ће Наручилац
препарате по понуђеним ценама поручивати сукцесивно и у складу са својим
потребама.
2. Према нашим сазнањима наведени производ постоји на тржишту Србије.

Комисија за јавну набавку

