На основу чл. 54. став 13. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, јавне набавке
извођења радова на периодичном одржавању путева и улица на градском подручју града Ниша
(одлука о покретању поступка бр. 03-305 од 20.01.2015. године), ЈН бр. 1.3.14, одговара на захтеве
и питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:

Питање број 1. oд 03.02.2015. године
„На страни 7/41 се каже „док додатне услове из чл. 76. ЗЈН под тач. 8 и 9 понуђач и
подизвођач испуњавају заједно“. Сматрамо да овај захтев није у складу са ЗЈН те молимо да то
измените. Исто се помиње и на стр. 19/41.“
Одговор на питање број 1.
Наручилац сматра да су додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке, а
који се тичу подношења понуде понуђача са подизвођачем или подизвођачима, адектавно
одређени.
Наиме, наручилац је применио чл. 80. ст. 7. Закона о јавним набавкама, који прописује да,
порeд обавезних услова, наручилац конкурсном докуметнацијом одређује које још услове
подизвођач мора да испуни и на кoји начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да
ограниче подношење понуде са подизвођачем.
Указујемо и на одредбе чл. 76. ст. 6. Закона о јавним набавкама, који прописује а
наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и
да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.
За предметну јавну набавку, наручилац је одредио да додатне услове у погледу техничког
и кадровског капацитета понуђач и подизвођач/и могу испунити заједно, тако што је узео у обзир
процењену вредност јавне набавке и техничку спецификацију радова, као и саму садржину
одређених додатних услова у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског
капацитета.
Питање број 2. од 03.02.2015. године
„На стр. 18/41 стоји минимум 320 М рсд, а на стр. 16/41 стоји 350 М рсд. Молимо за
измену.“
Одговор на питање број 2.
У питању је техничка грешка. Извршена је измена КД, тј. измењена је стр. 16/41 - 7. Услов
из чл. 76. ЗЈН - пословни капацитет, и иста је постављена на Порталу Управе за јавне набавке.
Питање број 3. од 05.02.2015. године
„У делу конкурсне документације који се односи на Додатне услове - Пословни капацитет
као доказ за испуњеност услова тражи се одговарајући број ПРИВРЕМЕНИХ и/или ОКОНЧАНИХ
СИТУАЦИЈА. Да ли се достављају комплетне ПРИВРЕМЕНЕ и/или ОКОНЧАНЕ СИТУАЦИЈЕ или је
довољно доставити копију прве и последње стране ситуације?“
Одговор на питање број 3. од 05.02.2015. године
Понуђач је дужан као доказ испуњености пословног капацитета доставити комплетне, са
свим страницама ПРИВРЕМЕНЕ и/или ОКОНЧАНЕ СИТУАЦИЈЕ.
Питање број 4. од 05.02.2015. године
„У делу конкурсне документације који се односи на Додатне услове - Технички капацитет,
да ли као доказ да понуђач поседује или има на располагању тражена моторна возила, радне
машине и асфалтну базу, понуђач може да достави пописну листу састављену на дан 31.12.2014.
године?“
Одговор на питање број 4. од 05.02.2015. године
Понуђач може да достави пописну листу основних средстава састављену на дан 31.12.2014.
године и иста ће се сматрати доказом о власништву.

Питање број 5. од 05.02.2015. године
„У делу конкурсне документације који се односи на Додатне услове - Технички капацитет,
као доказ за испуњеност услова тражи се да понуђач има на располагању између осталог и радну
машину Ровокопач. Да ли се под радном машином „Ровокопач“ сматра Комбинована радна
машина?“
Одговор на питање број 5. од 05.02.2015. године
Уколико понуђач има на располагању између осталог Комбиновану радну машину, иста ће
се сматрати доказом технишког капацитета, јер има и функцију ископа рова.

