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 и 14/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, јавне
набавке извођења радова на изградњи рекреациoног базена са аква парком у Нишу (одлука о
покретању поступка бр. 03-3428 од 12.05.2015. године), ЈН бр. 1.3.65, одговара на захтеве и
питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1 oд 03.06.2015. године:
„У делу неопходни пословни капацитет:
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У ПРЕТХОДНИХ 5 ПОСЛОВНИХ ГОДИНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗГРАДИО МИН. 3 КУПАЛИШНА БАЗЕНА,
А У СКЛАДУ СА МЕРАМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ (НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ).
Колике су димензије 3 базена тражених у референц листи. Није истоако су тажени базени 5
х 10 м и ако су 50 х 25 м. Минимално је захтевати да 3 изведена базена у претходних 5 година
буду минималним димензија базена који су предмет тендера“.
Одговор на питање број 1 од 03.06.2015. године:
Наручилац је одредио цитирани додатни услов за учешће у предметном поступуку јавне
набавке у свему према члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама, који прописује да наручилац у
конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу
финансијског, пословног, техичког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у
виду предмет јавне набавке.
Наручилац је, ценећи предмет ове јавне набавке, одредио цитирани додатни услов, те
стога наручилац сматра да је исти адекватан.
Наручилац сматра да нема потребе да додатни услов у погледу пословног капацитета буде
одређен тако да се захтева да минимално 3 изграђена базена буду тачно одређених димензија.
Питање број 2 од 03.06.2015.године:
Зашто 3 базена која се траже на портају јавих набавки нису јавни спортски базени. С
обзиром да ису исти техички и безбедности услови када се граде јавни базени за грађанство и када
се граде приватни базени (како сте ви захтевали у конкурсној документацији - објашњењу).
Одговор на питање број 2 од 03.06.2015.године:
Наручилац сматра да је, ценећи предмет ове јавне набавке, потпуно адекватно затражио
додатни услов за учешће у поступку, у погледу пословног капацитета, те да нема никакве потребе
да се у оквиру овог услова захтева да изгађена 3 базена буду искључиво спортски базени.
Такође, у појашњењима од дана 28.05.2015.године, наручилац је образложио и став да се у
предметној јавној набавци, за доказивање испуњености додатног услова у погледу пословног
капацитета, не раздвајају инвеститори из приватног сектора од инвеститора из јавног сектора.

