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 05.01.2017. године, који је ЈП Дирекција за
изгадњу града Ниша примила дана 09.01.2017.године, за додатним информацијама и
појашњењима, даје одговоре, и то:
Питања од 05.01.2017.године:

Одговор на питање бр.1 од 05.01.2017.године:
Конкурсном документацијом за предметни поступак јавне набавке, наручилац је за учешће у
предметном поступку одредио и додатни услов у погледу техничког капацитета, такав да, између
осталог, понуђач има на располагању најмање 1 депонију регистровану за складиштење
грађевинског шута. Испуњеност овог услова докакзује се достављањем копије решења локланог
или покрајинског или републичког надлежног органа, или уговором о закупу, уговора о пословнотехничкој сарадњи и решења локалног или покрарајинског или републичког надлежног органа на
име оператера који поседује постројење за управање отпадом, на коме се врши складиштење или
третман или одлгање неопасног грађевинског отпада.
У испуњењу обавеза из уговора о извођењу предметних радова, ближе одреднице за
извођење радова, као што је и уговором предвиђено, биће одређиване кроз издавање радних
налога наручиоца за извођење радова на појединачним локацијама – путевима.
Одговор на питање бр.2 од 05.01.2017.године:
Није могуће прецизирати и одредити средњу транспортну даљину за превоз материјала, зато
што наручилац не може да, уместо понуђача, води његову пословну политику, нити да прејудицира
радње које ће у спровођењу своје пословне политике, предузимати понуђач (касније извођач
радова).
Наручилац не може знати ко од заинтересованих лица и/или понуђача на којој локацији
поседује или користи асфалтну базу.
Наручилац не може знати ове чињенице и околности, нити је у обавези да их прибавља ове
информације, нити по Закону о јавним набавкама може на основу ових околности прилагођавати
конкурсну документацију.
У Нишу, дана 10.01.2017.године

