На основу чл. 63. став 3. а у вези члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац у отвореном
поступку јавне набавке извођења радова на редовном и ургентном одржавању путева на сеоском
подручју града Ниша (одлука о покретању поступка бр. 03-8662 од 25.11.2016. године),
ЈН бр. 1.3.68, поступајући по захтеву заинтересованог лица од 20.12.2016. године за додатним
информацијама и појашњењима, даје одговаре, и то:

Одговор на питање бр. 1
Наручилац је за учешће у предметној јавној набавци одредио додатни услов у погледу
финансијског капацитета у складу са чл. 76. Закона о јавним набавкама, затим у складу са
предметом јавне набавке, реалним потребама, процењеном вредношћу јавне набавке и
околностима.
Наручилац сматра да је за случај да понуду подноси група понуђача (а сходно овоме за
случај да уговор буде додељен групи понуђача), како носилац посла, тако и сви чланови групе
морају бити краткорочно способни за измирење својих финансијских обавеза, односно ликвидни,
за обавезе по питању набавке енергената, зараде запосленима са припадајућим јавним приходима,
набавке репроматеријала, трошкова одржавања основних средстава и механизације.
Ово стога што предмет извођења радова није изградња појединачног објекта, већ
одржавање великог броја саобраћајница на великој површини. Такође многе од саобраћајница на
територији града Ниша имају изузетан значај за целокупан комунални систем града Ниша,
привреду, културу, образовање и свеукупан квалитет живота становника града Ниша. Како се неће
по закључењу уговора знати на којим објектима - саобраћајницама ће се изводити уговорени
радови, нити у ком периоду, а што је и самим уговором јасно регулисано да ће се радови изводити
по издавању појединачних радних налога за сваки од објеката понаособ, у складу са реалним
потребама, наручилац изричито сматра да сваки члан групе понуђача у сваком тренутку важења
уговора мора бити ликвидан и стога је одредио услов за који не сматра да је дискриминаторски,
односно да свако од њих није имао више од 90 дана неликвидности у последњих годину дана.
Наручилац би можда дискриминисао потенцијалне понуђаче и чланове групе понуђача да
је захтевао да свако од њих није имао нити један дан неликвидности у протеклих годину дана.
Све ово што је образложено за случај подношења понуде групе понуђача односи се и на
случај подношења понуде понуђача са подизвођачима.
Штавише, у овом другом случају, у самом уговору о извођењу радова обавезно је навести
које све обавезе приликом извођења радова преузима и сваки подизвођач понаособ. Према томе,
наручиоцу су у овом случају потребни и подизвођачи способни да одговоре својим финансијским
обавезама, како и сами они (подизвођачи) неби дошли у ситуацију да због проблема у сопственом
пословању не могу испуњавати обавезе из уговора о извођењу радова из предметне јавне набавке.
Одговор на питање бр. 2
Одговор на питање бр. 2 у доброј мери садржан је у одговору на питање бр. 1.
Наручилац сматра да су и остали додатни услови за учешће у предметном поступку
(у погледу поснловног, техничког и кадровског капацитета) адекватно одређени у складу са чл. 76.
Закона о јавним набавкама. У случају подношења понуде групе понуђача, наручилац сматра да је
сасвим довољно да чланови групе понуђача један другога могу допунити у погледу пословног,
техничког и кадровског капацитета зато што је наручиоцу од интереса да приликом реализације
уговора о извођењу радова, на местима извођења радова из радних налога буде потребна
структура механизације и потребна структура радне снаге, а да у погледу пословног капацитета
чланове групе понуђача који су изводили радове исте или сличне предмету јавне набавке
кумулирањем њихове вредности докажу да као група могу испунити обавезе из сваког радног
налога понаособ и уговора у целини.
Одговор на питање бр. 3
Обавеза плаћања наручиоца по уговору који ће бити закључен по спроведеном предметном
поступку јавне набавке, је неоспорна. Плаћања по уговору биће вршена у складу са Законом о
буџетском систему, Одлуком о буџету града Ниша, а са буџетског раздела Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај. Како уговором, тако и по Закону о облигационим односима
предвиђена је правна заштита уговорних страна. У случају неиспуњења било које од уговорних
обавеза, уговором је предвиђено, између осталог, споразумно решавање спорних питања, као што
је утврђена стварна и месна надлежност суда, те је једно од права извођача, да за случај
неплаћања од стране наручиоца или доцње у плаћању, против наручиоца поднесе тужбу против
наручиоца.

Одговор на питање бр. 4
Одговор је садржан у одговору на питање бр. 1.
Одговор на питање бр. 5
У сваком појединачном радном налогу биће наведено на коју депонију ће извођач одвозити
уклоњену земљу са коловоза. Обзиром да се ради о извођењу радова на сеоском подручју, у
питању ће бити или најближа сеоска депонија, или депонија за складиштење неопасног отпада
коју поседује или користи извођач радова.
Одговор на питање бр. 6
У сваком појединачном радном налогу биће наведено на коју депонију ће извођач одвозити
уклоњену земљу са коловоза. Обзиром да се ради о извођењу радова на сеоском подручју, у
питању ће бити или најближа сеоска депонија, или депонија за складиштење неопасног отпада
коју поседује или користи извођач радова.
Одговор на питање бр. 7
У сваком појединачном радном налогу биће наведено на коју депонију ће извођач одвозити
уклоњену земљу са коловоза. Обзиром да се ради о извођењу радова на сеоском подручју, у
питању ће бити или најближа сеоска депонија, или депонија за складиштење неопасног отпада
коју поседује или користи извођач радова.
Одговор на питање бр. 8
Локација на којој треба извршити истовар гребаног асфалта биће наведена у сваком
појединачном радном налогу наручиоца.
Одговор на питање бр. 9
У сваком појединачном радном налогу биће наведено на коју депонију ће извођач одвозити
уклоњену земљу са коловоза. Обзиром да се ради о извођењу радова на сеоском подручју, у
питању ће бити или најближа сеоска депонија, или депонија за складиштење неопасног отпада
коју поседује или користи извођач радова.
Одговор на питање бр. 10
Асфалтна маса АВ 11.
Одговор на питање бр. 11
Одговор на ово питање дат је кроз Измену и допуну конкурсне документације бр. 1 од
23.12.2016. године.
У Нишу, дана 23.12.2016. године

