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: 4429 - 9/2018
Београд, 24.05.2018. године
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
– питања за НВВ 4/2018, ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА 1
Примљена су питања потенцијалног понуђача 22.05.2018. године, достављена мејлом,
следећег садржаја:
Поштовани,
У складу са обрасцем II - Упутство понуђачима како да сачине понуду, достављамо Вам захтев
за додатним појашњењима које се односи на следеће:ПАРТИЈА 1 - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
1. У вашем одговору 4429-7/2018 од 18.05.2018. година на питање потонционалног
понуђача постављено у вези са делом конкурсне документације у обрасцу 3- П1
техничка спецификација – за партију 1 за ставку 97 које гласи:
Основна фарба за метал и дрво нитро емајл израђен на бази нитроцелулозне, синтетичке
смоле и одабраних пигмената за метал и дрво
Наше питање гласи:
Mолим Вас да нам разјасните који вам је потребан производ тј. да ли можете да нам
доставите назив референтног производа. Такође вас молимо да нам одговорите које је
тражено паковање наведеног производа?“
дајете следећи одговор:
Произвођач „Zorka color“ или одговарајуће
Паковање од 0,75 литара
Вашим одговором нисте у потпуности разјаснили питање потенцијалног понуђача.
Потенцијални понуђач је поставио питање који је референти производ, а не произвођач тог
производа. Молимо Вас да нам доставите назив референтног производа из разлога које је
постављено у питању потенцијалног понуђача?
ОДГОВОР: Поштовани, одустали смо од набавке под ставком 97 - Основна фарба за метал и
дрво нитро емајл израђен на бази нитроцелулозне, синтетичке смоле и одабраних пигмената
за метал и дрво.

2.

У вашем одговору 4429-7/2018 од 18.05.2018. година на питање потонционалног
понуђача постављено у вези са делом конкурсне документације у обрасцу 3- П1
техничка спецификација – за партију 1 за ставке 10, 11 и 12 потенцијални понуђач
поставља питање да уколико вам је потребна столарска даска да квалитет дефинишете
SRPS стандардима за обло дрво и резану грађу четинара.

Вашим одговором нисте у потпуности разјаснили питање потенцијалног понуђача. Из тог
разлога наше питање гласи:

Наше питање гласи:
На који се начин доказује да понуђач нуди, тј. да ли понуђена грађа испуњава ваше услове тј.
дефинисане дужине и ширине тражених дасака (ставке 10 и 11)? Да ли је уз понуду
потребно доставити ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ акредитоване лабораторије чиме би се
потврдили саобразност са стандардима које потенцијални понуђач помиње у свом питању?
ОДГОВОР: Тражени SRPS стандард је SRPS EN 1611-1:2007. Приликом сваке испоруке је
потребно доставити писмени доказ да испоручена добра задовољавају стандард SRPS EN
1611-1:2007.
Измењену конкурсну документацију можете преузети са Портала јавних набавки или са сајта
предузећа.
Нови рок за подношење понуда је 30.05.2018.године, до 11:30. Отварање понуда обавиће
се истог дана у 12:00.

Комисија за јавну набавку

