На основу чл. 63. 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
извођења радова на редовном и ургентном одржавању путева на градском подручју града Ниша,
покренуте одлуком о покретању поступка бр. 03-8661 од 25.11.2016. године, ЈН бр. 1.3.67,
поступајући по захтеву заинтересованог лица од 04.01.2017. године за додатним информацијама и
појашњењима, даје одговоре, и то:

Питање од 04.01.2017.године:

Одговор на питање од 04.01.2017.године
Наручилац – ЈП Дирекција за изградњу града Ниша је приликом измена и допуна конкурсне
документације за предметни поступак јавне набавке, извршених дана 30.12.2016.године, у обзир
узео и чињеницу да, у складу са позитивним законским прописима, обавља и функцију управљача
локалних путева, чије одржавање је и предмет ове јавне набавке.
С друге стране, наручилац је приликом припреме конкурсне документације за предметну
јавну набавку поступио у складу са чланом 61. став 1. Закона о јавним набавкама, припремивши је
тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду.
Наручилац нема законску обавезу да заинтересованим лицима појашњава због чега је
одредио конкретни додатни услов за учешће у предметном поступку, нити зашто изменом и
допуном конкурсне документације мења и/или допуњује поједине додатне услове.
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, прописано је да заинтересовано
лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информациј или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може даукаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацикји, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде. Заинтерсовано лице, у свом захтеву од 04.01.2017.године, није указало нити на један
недостатак и/или неправилност у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
Наручилац има право, у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, да измени
или допуни конкурсну документацију, уз обавезу да без одлагања измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Ово право наручиоца ни у ком случају не може
се тумачити као чиењење које производи недостатке или неправилности у конкурсној
документацији.
Право је и обавеза наручиоца да врши процену објективних околности у вези поступка
предметне јавне набавке и каснијег ефикасног и законитог извршења уговора о извођењу
предметних радова.
Штавише, наручилац је изменом и допуном конкурсне документације од 30.12.2016.године,
додатни услов у погледу финансијског капацитета, за учешће у предметном поступку, учинио мање
ригидним и мање захтевним, те да ако је у раније поднетим захтевим заинтересованих лица и
указивано на евентуални дискриманаторски карактер овог додатног услова, сада се таква
могућност потпуно искључује.
Наручилац сматра да је измену и допуну конкурсне документације од 30.12.2016.године,
која се односи на измену додатног услова у погледу финансијског капацитета, учинио на законит
начин, и да је тај услов и после измене и допуне остао у логичкој вези са предметом јавне набавке
и да не дискриминише понуђаче, у свему како је прописано чланом 76. став 6. Закона о јавним
набавкама.
Наручилац сматра да је свако заинтересовано лице, уколико је сматрало да је било којим
чињењем или нечињем наручиоца извршена повреда Закона о јавним набакама, па и чињењем
измена и допуна конкурсне документације, имало законско право подношења захтева за заштиту
права, којим би побијало ове радње наручиоца.
У Нишу, дана 06.01.2017. године

