На основу члана 63. став 2. и став 3. 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 пружања услуга израде катастарско-топографског плана и израде пројекта
парцелације са пројектом геодетског обележавања на основу плана генералне регулације за трасу
обилазне пруге око Ниша, за формирање парцела за потребе експропријације у циљу изградње
обилазне пруге око Ниша, покренутог Одлуком ЈП Дирекција за изградњу града Ниша бр. 03-8953
од 05.12.2016. године, ЈН бр. 1.2.21, одговара на питања заинтересованог лица у циљу појашњења
конкурсне документације:
Питања oд 27.12.2016. године:
„Poštovani,
molim Vas da nam date pojasnjenje u vezi konkursne dokumentacije i pripremanja ponude:

1. Da li potvrda za odgovornog urbanistu/inženjera geodezije treba da bude potpisana i od
strane poslodavca ( u našem slučaju radi se o našem zaposlenom koji je radio projekat
pre/parcelacije) tj. Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac i od strane
Naručioca posla, ili je dovoljno samo da potpise nas Direktor i da u prilogu dostavimo kopiju
strane projekta na kojoj se vidi ko je odgovorni urbanista?
2. Obzirom na cinjenicu da smo mi u periodu za koji zahtevate Bilans stanja i Bilans uspeha bili
indirektni budžetski korisnik i da smo vodili poslovne knjige u skladu sa Kontnim planom za
budezetsko knjigovodstvo, u nasem Bilansu uspeha (kao i bilansima svih budzetskih korisnika) ne
postoji kategorija „ukupan poslovni prihod“. U skladu sa navedenim u nasim prihodima iz
budzeta nalaze se svi prihodi ostvareni u toku budzetkse godine. Moje pitanje je da li ce
navedeni prihodi iskazani u našem Bilansu uspeha biti tretirani i biti dovoljni kao dokaz o
posedovanju finansijskog kapaciteta? Napominjem da se radi o prihodima koji svakako prelaze
inos od minimalnih 15.000.000,00 din koliko ste naveli u konkursnoj dokumentaciji.
3.

Da li je bitno ko će dostaviti menicu kod zajedničke ponude (nosilac posla ili član grupe)?

4. Da li je potrebno da se dostavi potvrda NBS o broju dana nelikvidnosti, ili nije potrebno
pošto ste naveli da će Komisija proveriti na zvaničnoj stranici NBS?
5. O kojoj se potvrdi radi i koji je organ izadje – u Napomeni, na strani 15, naveli ste da je
ponudjač u obavezi da dostavi dokaze da nema neizmirenih obaveza i prema drugim lokalnim
samoupravama shodno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave?
6. Šta možemo da dostavimo kao dokaz o posedovanju poslovnog kapaciteta, obzirom na
činjenicu da smo do 01.12.2016.godine bili indirektni budžetski korisnik i da smo poslove za
potrebe osnivača – Grad Kruševac obavljali u skladu sa Odlukom o osnivanju i nemamo
ugovore sa osnivačem za referentne poslove koje ste naveli kao uslov za posedovanje
poslovnog kapaciteta (najmanje 7 projekata minimalne vrednosti 100.000,00 bez PDV-a).
Napominjem da Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac poseduje poslovni
kapacitet koji u mnogome prelazi navedeni minimum, samo je potrebno da nam navedete koje
ćete nam dokaze uvažiti o posedovanju poslovnog kapaciteta.“
Одговор на питање број 1 од 27.12.2016. године:
У случају наведедном у питању број 1, понуђач ће је обавезан да уз своју понуду достави
потврду за одговорног урбанисту/инжењера геодезије и од стране послодавца и од стране
наручиоца посла.

Одговор на питање број 2 од 27.12.2016. године:
У случају да је понуђач у предметном поступку јавне набавке лице, које је у складу са
Законом о буџетском систему, у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014 и 2015) имало статус
индиректног буџетског корисника, и имао обавезу вођења пословног књиговодства у складу са
Котним планом за буџетско књиговодство, његов Биланс успеха, сачињен у складу са позитивним
прописима из који уређују финансијско извештавање буџетских корисника - биће третиран као
исправан доказ о испуњењу додатног услова у погледу финансијског капацитета, у делу који се
односи на остварене укупан пословни приход у 2013, 2014 и 2015.години.
Наручилац ће, приликом стручне оцене понуда у предметном поступку јавне набавке,
испитивати и ценити и околности око евентуалног статуса буџетских корисника понуђача.
Одговор на питање број 3 од 27.12.2016. године:
Приликом подношења понуде, меницу за озбиљност понуде у обавези је да поднесе
понуђач, односно носилац посла у случају подношења заједничке понуде.
Приликом закључења уговора о предметним услугама, а после спроведеног поступка јавне
набавке, меницу за добро извршење посла може поднети и члан групе понуђача, али се о томе
носилац посла и чланови групе понуђача морају споразумети јасно и недвосмислено у споразуму о
заједничком наступу, који су у обавези да приложе уз поднету понуду.
Одговор на питање број 4 од 27.12.2016. године:
Понуђач уз своју понуду није у обавези да поднесе потврду Народне банке Србије о броју
дана неликвидности.
Одговор на питање број 5 од 27.12.2016. године:
Испуњеност обавезних услова за учешће у предметном поступку може се доказати и
подношењем решења Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача.
Уколико понуђач није регистрован у Регистру понуђача, у обавези је да за сваки од
обавезних услова за учешће у предметном поступку, који су одређени чланом 75. Закона о јавним
набавкама, достави одговарајуће и конкурсном документацијом захтеване доказе.
Конкретно, доказ да понуђач нема неизмирених обавеза и преме другим локалним
самоуправама, сходно Закону о финансирању локалне самоуправе, јесу уверења, издата према
члану 161. Закона о општем управном потупку, о измиреним обавезама по основу јавних прихода
за чије је утврђивање, контролу и наплату надлежна јединица локалне самоуправе.
Ова уверења издају органи локалних самоуправа надлежни за утврђивање, контролу и
наплату изворних прихода локалне самоуправе.
Понуђач је у обавези да оваква уверења прибави од сваке локалне самоуправе на чијој
територији и у чијој надлежности је створена његова обавеза по основу било ког јавног прихода
конкретне локалне самоуправе.
Наручилац ће приликом стручне оцене поднетих понуда, извршити проверу околности да
ли су они понуђачи, који уз понуду нису доставили копију важећег решења Агенције за привредне
регистре о упису у Регистар понуђача, порески обвезници по основу изворних прихода било које
локалне самоуправе на територији Републике Србије.

Одговор на питање број 6 од 27.12.2016. године:
Наручилац је адекватно, у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, одредио
додатни услов за учешће у предметном поступку јавне набавке у погледу пословног капацитета, и
начин доказивања његове испуњености.
Наручилац нарочито захтева да понуђач као доказ испуњености овог услова достави и
фотокопије уговора о пруженим услугама израде најмање 7 пројеката пре/парцелације, зато што
се, у складу са Законом о облигационим односима, уговором одређују сва важна питања за
извршење конкретног посла: опис (предмет) посла, вредност посла, рокови за извршење.
Потврда инвеститора, која је такође тражена као доказ испуњености услова у погледу
пословном капацитета, мора бити таква да проистиче из самог уговора као облигационе исправе, и
у складу са њим.
Наручилац сматра да, уколико је понуђач у ранијем периоду имао статус индиректног
буџетског корисника, и обављао послове за потребе оснивача, да је и тај однос такође
облигациони и да је мора бити регулисан уговором.
У Нишу, дана 30.12.2016. године

