На основу чл. 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), ЈП Дирекција за изградњу града Ниша као Наручилац у отвореном поступку јавне
набавке извођења радова на изградњи коловоза и тротоара улица на територији града Ниша,
обликован у 2 партије и то: I партија - Ул. дурмиторска и II партија - Ул. хајдук-Вељкова,
ЈН бр. 1.3.19, одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне
документације:
Питање број 1. од 04.03.2016. године
„Да ли можете да таксативно наведете која врста радова се подразумева под „иста или
слична врста радова“ и да ли се под сличном врстом радова подразумевају и радови на
реконструкцији улица и путева?“
Одговор на питање број 1.
Под истим или сличним радовима се сматрају радови на редовном и ургентном одржавању,
радови на периодичном одржавању, као и радови на реконструкцији улица и путева.
Питање број 2. од 04.03.2016. године
„Уколико понуђач доставља понуду за обе партије, дали је довољно да достави доказе да
је извео радове у вредности од 60 милиона динара без ПДВ или се вредности сабирају за I и II
партију, те доставља доказе да је извео радове у вредности од 92 милиона динара без ПДВ?“
Одговор на питање број 2.
Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку није предвиђено да се докази о
испуњености додатног услова из чл. 76 ЗЈН у погледу пословног капацитета („ПОСЛОВНИ
КАПАЦИТЕТ - ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У 2013, 2014., 2015. И У 2016. ГОДИНИ ДО ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗВЕО РАДОВЕ ИСТЕ ИЛИ
СЛИЧНЕ РАДОВИМА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД НАЈМАЊЕ: ЗА
I ПАРТИЈУ: ОД НАЈМАЊЕ 60 МИЛИОНА ДИНАРА БЕЗ ПДВ; ЗА II ПАРТИЈУ: ОД НАЈМАЊЕ
32 МИЛИОНА ДИНАРА БЕЗ ПДВ“) достављају у једном примерку у случају подношења понуда за
обе партије, као ни да се вредности изведених радова за тражени период сабирају.
Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у делу Начин достављања
доказа, предвиђено је да „Понуђачи који подносе понуде за обе партије доказе о испуњености
услова из чл. 75. ст. 1. т) 1, 2. и 4. ЗЈН и чл. 76 у погледу финансијског капацитета могу доставити
у једном примерку.“

