ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац у поступку јавне набавке мале
вредности услуга техничке контроле пројекта периодичног оджавања Ул.топличине у Нишу, ЈН бр.
1.2.33, на основу члана 63. став 2. и став 3, у вези члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), одговара на питање
заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1 oд 08.06.2016 године:
„На страни 13 у оквиру Додатних услова стоји:
II) Испуњеност додатног услова из чл.76. ЗЈН у погледу пословног капацитета, понуђач
доказује достављањем фотокопија:
оверених пвих страна елабората о извршеним техничким контролама главнлих
пројеката за најмање три саобраћајнице;
оверених првих страна израђених главних пројекатга за најмање три
саобраћајнице, са потврдом о извршеним техничким контролама за те пројекте.
Питање: да ли ће уместо горе наведеног бити прихваћене Потврде о извршеним услугама
оверенилм од стране Наручиоца. С обзиром да смо велики број техничких контрола вршили за
Дирекције неколико градова, а процедуреа добијања потребне документације није једноставна и
потрајала би извесно време па не бисмо стигли да на време пошаљемо конкурсну документацију
јер рок за предају је доста кратак, а мора се узети у обзир да документацију шаљемо поштонм и
морамо два дана раније да је пошаљемо да би стигла на време, а од тога су два дана нерадна, тј.
викенд?“
Одговор на питање број 1:
У предметном поступку јавне набавке, Наручилац је одредио додатни услов у погледу
пословног капацитета, из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, и начин доказивања
испуњености овог услова, у свему сагледавајући предмет јавне набавке, односно његове
специфичности.
Наручилац сматра да је доказивање испуњености услова адекватно одређено у конкурсној
документацији.
Најпре, свако лице које израђује пројектно-техничку документацију, у коју падају и главни
пројекти за саобраћајнице, код себе мора имати архивски примерак сваког израђеног главног
пројекта, чију прву страницу, оверену и са потврдом о извршеном техничком контролом.
Исто тако, свако лице које врши услуге техничке контроле пројектно-техничке контроле, у
својој архиви мора поседовати један примерак елабората о изршеној техничкој контроли.
Такође, заинтересована лица или понуђачи могу од својих наручиоца затражити доставу
првих страница главних пројеката или првих страница елабората о извршеној техничкој контроли,
електронским путем, које би након тога одштампали и приложили уз своју понуду.
И, на крају, Наручилац није за доказивање испуњености додатног услова у погледу
пословног капацитета, захтевао од понуђача достављање комплетне пројектно-техничке
документације, са свим прилозима, или елабората о изршеној техничкој контроли главног пројекта,
већ само првих, насловних страница.

У Нишу, дана 10.06.2016. године

