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 градском подручју града Ниша
(одлука о покретању поступка бр. 03-305 од 20.01.2015. године), ЈН бр. 1.3.14, одговара на захтеве
и питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:

Питање број 1. oд 23.02.2015. године
Питање гласи: „Да ли се датум 23.02.2015. године (првобитни рок за достављање
конкурсне документације) и даље рачуна као датум за испуњење обавезних услова из чл. 75.
Закона о јавним набавкама, односно да докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања
понуде закључно са датумом 23.02.2015. године?“
Одговор на питање број 1.
Наручилац је, у складу са чл. 63. ЗЈН, извршио измену и допуну конкурсне документације
бр. 4 продужио рок и објавио обавештење о продужењу рока за подношење понуда, тако да је
крајњи рок за подношење понуда 13.03.2015. године до 1030.
Докази о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тачка 2, 3. и 4. ЗЈН не могу бити
старији од два месеца пре отварања понуда, односно доказ из чл. 75. ст. 1. тачка 3. ЗЈН мора бити
издат након објављивања позива за подношење понуда.
Сходно напред наведеном доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН треба
поднети у складу са новим роком за подношење понуда, тј. 13.03.2015. године.
Питање број 2. од 25.02.2015. године
„Пошто је померен рок за предају понуда, да ли су понуђачи у обавези да прибаве нова
писма о намерама банака како би понуда била прихватљива? Питање се односи нарочито на
датуме који се помињу у писмима.“
Одговор на питање број 2.
Наручилац је, у складу са чл. 63. ЗЈН, ивршио измену и допуну конкурсне документације бр. 4, у
делу конкурсне документације VII Техничке спецификације - Предмер радова, тако да су понуђачи
дужни да уз понуду доставе Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање
банкарске гаранције за добро извршење посла. за 2015. годину, која ће гласити на износ од
највише 5% од укупне вредности уговора без ПДВ, најкасније 7 дана од дана закључења уговора и
са роком важења до 21.01.2016. године и за 2016. годину, која ће гласити на износ од највише 5%
од укупне вредности уговора без ПДВ, најкасније 5 дана пре истека рока важења банкарске
гаранције за 2015. годину и са роком важења најмање 30 дана дужим од рока за коначно
извршење посла, како је предвиђено конкурсном документацијом.

