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 сеоском подручју града Ниша
(одлука о покретању поступка бр. 03-306 од 20.01.2015. године), ЈН бр. 1.3.16, 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.
Питање број 6. од 05.02.2015. године
„У вези ЈН бр. 1.3.16.: „Извођење радова на периодичном одржавању путева и улица на
сеоском подручју града Ниша“ дошло је до промене Модела уговора на ст. 25, што се може видети
на Порталу Јавних набавки. Ви сте навели како сада треба да гласи та измена, али нисте
конкретно ставили ту измењену страну која треба да буде потписана и печатирана што нам сада,
као заинтересованом Понуђачу, представља недоумицу како да ту страну потпишемо.“
Одговор на питање број 6. од 05.02.2015. године
С обзиром да је учињена техничка грешка и на Порталу Управе за јавне набавке је дана
30.01.2015. године постављена Измена КД бр. 1. без измењене стране бр. 25/41 Модела уговора,
грешка је дана 05.02.2015. године исправљена и постављена на Порталу УЈН. Измењена стране
није последња страна Модела уговора тако да нисте у обавези да исту потпишете и печатирате.
Питање број 7. од 05.02.2015. године
„Потребно нам је појашњење у вези са постројењем за управљање отпадом и то шта
потразумевате под постројењем и да ли је уговор са неком од депонија меродаван?“
Одговор на питање број 7. од 05.02.2015. године
Постројење за управљање отпада јесте стационарна техничка јединица за складиштење,
третман или одлагање отпада, која заједно са грађевинским делом чини технолошку целу, а
сходно чл. 5. т. 23. Закона о управљању отпада („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010).
Уз уговор о закупу или уговор о пословно техничкој сарадњи, неопходно је доставити и
решење локалног или покрајинског или републичког надлежног органа на име оператера који
поседује постројење за управљање отпадом на коме се врши складиштење или третман или
одлагање неопасног грађевинског отпада и само такав доказ о испуњењу техничког капацитета
сматраће се меродавним.

