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, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке извођења радова
на изградњи фекалног колектора од пута за Доње Међурово до насеља „Виногради“ (одлука о
покретању поступка бр. 03-9907 од 11.12.2015. године), ЈН бр. 1.3.79, одговара се на питања
заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1. oд 06.01.2016. године:
По ком основу је расписан предметни тендер, када је одлуком Скупштине града, ЈКП
„Наисус“ Ниш одређено, да изводи све послове, на изградњи водоводне и канализационе мреже на
територији града Ниша?
Одговор на питање број 1.
Сходно чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама заинтересовано лице може, у писаном
облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
Питање се не односи на давање додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде, односно на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији за предметну јавну набавку.
Питање број 2. oд 06.01.2016. године:
У конкурсној документацији није дефинисана запремина камиона - кипера? Да ли се ради
о запремини: 6, 10, 12, 14 или 18 кубних метара? Обзиром да се одвоз ископане земље врши
на даљину до 5км, признаћете није исто, због транспортних трошкова?
Одговор на питање број 2.
Сходно чл. 10. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да у поступку јавне набавке
омогући што је могуће већу конкуренцију и не може да ограничи конкуренцију.
Конкурсном документацијом наручилац је одредио додатни услов у погледу техничког
капацитета, имајући у виду предмет јавне набавке и техничку спецификацију - предмер радова.
Наручилац сматра да је додатни услов у погледу техничког капацитета адекватно одређен.
Исто тако изабрани понуђач, а касније извођач радова, може несметано, ради испуњења
обавеза из уговора о извођењу предметних радова, ангажовати и већи број камиона - кипера.
Питање број 3. oд 06.01.2016. године:
Да ли сматрате, да понуђач који поседује 1 (један) ровокопач и 2 (два) камиона - кипера,
може да изврши у задатом року, све радове који су предвиђени предмером радова, у
квантитативном и квалитативном смислу (I - Земљани радови, II -Бетонски радови, III Набавно-монтажни радови и IV - Остали радови)?
Одговор на питање број 3.
Наручилац је конкурсном документацијом одредио додатни услов у погледу техничког
капацитета, имајући у виду предмет јавне набавке и техничку спецификацију - предмер радова,
тако да тај услов не дискриминише понуђаче и да је у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Наручилац сматра да је додатни услов у погледу техничког капацитета адекватно одређен,
а нарочито у погледу испуњења обавеза из будућег уговора о извођењу радова који се односе како
на предмет радова тако и на уговорени рок за завршетак истих.
Наручилац је конкурсном документацијом одредио да се додатни услов у погледу техничког
капацитета односи на најмањи број ровокопача и камиона - кипера.

Питање број 4. oд 06.01.2016. године:
Зашто, када је у питању НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ, нисте захтевали од
потенцијалних понуђача, да у задњих 12 (дванаест) месеци који претходе месецу објављивања
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, нису били у блокади?
Одговор на питање број 4.
Наручилац је конкурсном документацијом одредио додатни услов у погледу финансијског
капацитата за учешће у предметном поступку јавне набавке у свему према чл. 76. ст. 2. Закона о
јавним набавкама, имајући у виду процењену вредност јавне набавке и сам предмет исте.
У складу са чл. 76. ст. 6. Закона о јавним набавкама, наручилац одређује додатне услове за
учешће у поступку тако да исти не дискриминишу понуђаче.

У Нишу, дана 08.01.2016. године

