ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке
извођења радова на изградњи канализационе мреже у селу Поповац (одлука о покретању поступка
бр. 03-4858 од 23.06.2016. године), ЈН бр. 1.3.45, на основу члана 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављује одговор на питање
заинтересованог лица, а према појашњењу конкурсне документације дате од стране Комисије за
јавне набавке, на основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015):
Питање број 1 oд 19.07.2016 године:
На страни 15/39 у тачки 5 (доказивање финансијског капацитета) сте навели:
"Претрагу о броју дана неликвидности за последње три године уназад од дана јавног
отварања извршиће наручилац на дан отварања понуда на званичној страници Народне банке
Србије и исти ће бити презентован на јавном отварању понуда - Претраживање дужника у
принудној наплати."
С обзиром да је правно лице регистровано у иностранству, и није могућа провера преко
сајта НБС, молимо Вас да нам потврдите да ли је прихватљиво да Вам доставимо изјаву на
меморандуму предузећа којом потврђујемо да нисмо имали дане неликвидности у последње три
године до дана јавног отварања понуда, или неки други начин на који би се овај захтев доказао?
Одговор на питање број 1:
Наручилац је у конкурсној документацији на ст. 16/40 и 17/40 на недвосмислен начин
описао начин доказивања испуњења додатног услова наведеног у питању потенцијалног понуђача
и то:
„Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.“

У Нишу, дана 21.07.2016. године

