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 27.05.2015.године:
„У додатним условима, тачније у кадровском капацитету, наведено је да понуђач мора
имати у сталном радном односу једног машинског инжењера са лиценцом 430 и једног инжењера
електро струке са лиценцом 450.
Како се овде ради о изградњи базена, сматрамо да је лиценца 432 - Одговорни извођач
радова машинких инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и
хидроенергетике такође непоходна за рализацију пројекта, као и лиценца 453 - одговорни извођач
радова телекомуникационих мрежа и система, и да у овом поступку обе лиценце могу доћи као
еквивалент лиценцама 430 и 450.“
Одговор на питање број 1 од 27.05.2015.године:
У вези лиценце број 432 - одговор је дат кроз измене и допуне конкурсне документације за
предметну јавну набавку, које су објављене на Порталу јавих набавки дана 28.05.2015.године.
У вези лиценце број 453 - наручиац сматра да је додатни услов у погледу кадровског
капацитета, адекватно одређен, укључујући и измене и допуне конкурсне документације за
предметну јавну набавку од 28.05.2015.године.
Питање број 2 од 27.05.2015.године:
„У делу послобног капацитета - Услов из члана 76. ЗЈН - пословни капацитет: да је понуђач
у претходних 5 година од дана објаљивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки изградио мин. 3 купалишна базена, у складу с мерама техничке заштите.
Да ли је неопходно да је понуђач извршио радове изградње базена на Порталу јавних
набавки само за јавна купалишта, или да сваки понуђач који је у логичној вези са самим
предметом јавне набавке, може конкуристати без обзира да ли је учествовао у поступцима јавних
набавки, као продизивођач радова или пак у поступцима реализованим код приватних
инвеститора?“
Одговор на питање број 2 од 27.05.2015.године:
Наручилац је за предметну јавну набавку, у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним
набавкама, поставио додатни услов за учешће у поступку у погледу финансијског капацитета, тако
да гласи:
„да је понуђач у претходних 5 година од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки изградио мин. 3. купалишна базена, у складу са мерама техничке
заштите.“
Наручилац је, за доказ испуњења траженог додатног услова, у конкурној документацији,
одредио доствање следећег, и то: потврда/потврде израђене, потписане и оверене од стране
ивеститора, односно наручиоца које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке
о издаваоцу потврде (назив наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број
(ПИБ) и контакт телефон), податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених
радова са обавезним навођењем површине објекта, на основу које ће понуђач на несумњив начин
доказати да испуњава пословни капацитет, назив и и адресу објекта на коме су изведени радови,
датум, месец и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз
сваку достављену потврду приложити одговарајући број привремених и/или окончланих ситуација,
оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, које су у складу са приказаним површинама
објекта у потврди/ама.
Према томе, наручилац у предметном поступку није условио понуђаче тиме да су у
претходних 5 година од дана објављивања позива за подношње понуда на Порталу јавних набавки
изградили минимално 3 базена за инвеститоре - наручиоце из јавног сектора, нити да су ови
радови били финансирани или суфинансирани из буџета Републике Србије, аутономне покрајине
или јединица локалне самоуправе.
Уколико понуђач докаже, на начин као што је у конкурсној документацији одређено да се
доказује, да је одговарајуће радове изводио и за приватне инвеститоре, у врсти и обиму као што је
одређено конкурсном документацијом, овим ће испунити тражени додатни услов у погледу
пословног капацитета.

