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. сарајевска и II партија - Ул. бубањски хероји, ЈН бр.
1.3.18, одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1. од 19.02.2016. године
„У делу конкурсне документације који се односи на додатне услове - финансијски
капацитет као доказ за испуњеност услова тражи се да понуђач, између осталог, нема дане
неликвидности за последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда.
Питање гласи:
Да ли је потребно да сви чланови групе понуђача појединачно испуне услов за
неликвидност у последње три године?
Такође, уколико учествује понуђач са подизвођачима да ли и подизвођачи треба да испуне
услов за последње три године?“
Одговор на питање број 1.
Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку предвиђено је да група понуђача,
у случају подношења заједничке понуде, додатне услове испуњава заједно. Чланови групе који
учествују у доказивању финансијског капацитета морају да буду ликвидни, тј. да немају дане
неликвидности за последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку предвиђено је да понуђач доказује
испуњеност финансијског капацитета.
Питање број 2. од 19.02.2016. године
„Да ли дипломирани инжењер техничке струке може да буде запослен по основу уговора о
обављању привремених и повремених послова или уговора о делу?“
Одговор на питање број 2.
За учешће у предметном поступку јавне набавке Наручилац је недвосмислено и адекватно
одредио додатни услов у погледу кадровског капацитета, те стога дипломирани инжењери
техничке струке морају бити у радном односу на одређено или неодређено време код понуђача
или члана групе понуђача, а не могу бити ангажовани ван радног односа.

