На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у
отвореном поступку јавне набавке радова на изградњи саобраћајница на територији Града Ниша,
ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем са периодом трајања до
31.12.2020. године, јавна набавка број 1.3.2, поступајући захтеву заинтересованог лица, поднетим дана
25.09.2019.године, дају се следећа појашњења, како следи:
Захтев заинтерсованог лица од 25.09.2019.године:
Заинтересовано лице захтева додатне информације или појашњења у поступку јавне набавке
радова на изградњи саобраћајница на територији Града Ниша, јавна набавка број 1.3.2., према
следећем:
„ Конкурсном документацијом сте у делу „додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке
мора доказати“ наручилац је између осталих задао следеће услове:
1.
2.Услов из чл.76. ст.2. Закона о јавним набавкама – технички капацитет: да понуђач за
извршење предметне јавне набавке има на располагању најмање :
а) 3 МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ ЗА СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА, 2 КОМПРЕСОРА, 4 ГЛОДАЛИЦЕ ЗА АСФАЛТ, 2

РУЧНЕ ПУМПЕ ЗА ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈЕ ИЛИ 2 КАМИОНA СА ПРСКАЛИЦОМ, 15 КАМИОНА
НОСИВОСТИ ОД МИНИМУМ 10 ТОНА, 20 КАМИОНА НОСИВОСТИ ОД ВЕЋЕ ОД 20 ТОНА, 3 ВАЉКА
ТЕЖИНЕ ДО 3 ТОНЕ, 3 ВАЉКА ТЕЖИНЕ ОД 3 ТОНЕ ДО 8 ТОНА, 3 ВАЉКА ТЕЖИНЕ ПРЕКО 8 ТОНА, 2
ВАЉКА СА МИНИМУМ ЈЕДНОМ ГУМЕНОМ ПЕГЛОМ, 1 ВАЉАК СА ОБЕ ГУМЕНЕ ПЕГЛЕ ТЕЖИНЕ
ПРЕКО 25 ТОНА, 5 ВАЉКА ЗА ТАМПОН ТЕЖИНЕ ПРЕКО 10 ТОНА, 3 ФИНИШЕРА СА
КОМПЛЕТНОМ ОПРЕМОМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВИСИНА (ЛАСЕР, СКИЈА, САЈЛА), 1 АСФАЛТНУ БАЗУ У
ВЛАСНИШТВУ - КАПАЦИТЕТА МИНИМУМ 170 T/Ч, УДАЉЕНУ ДО 80 КМ ОД ЦЕНТРА ГРАДА
НИША И НЕ СТАРИЈУ ОД 25 ГОДИНА, 4 КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ, 4 БАГЕРА ТОЧКАША, 1
БУЛДОЗЕР ТГ 140 И ВЕЋИ И 5 ГРЕЈДЕРА, А НАЈМАЊЕ ДВА СА РИПЕРИМА.
* ЗА АСФАЛТНУ БАЗУ : да поседује употребну дозволу, да је удаљена мање од 80км од центра града Ниша,
доказ о испуњењу захтеваног капацитета минимум 170т/час, и да асфалтна база није старија од 25 година.
1.1. Да ли понуђач може да испуни услов везан за асфалтну базу са две асфалтне базе на истој локацији које
заједно имају капацитет већи од 170т/час и наравно задовољавају и остале задате карактеристике?
1.2. Да ли понуђач може да узме у закуп асфалтну базу од власника базе?

Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - пословни капацитет:
1) Да је понуђач у током 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019.године до дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки РС извео радове на редовном и ургентном одржавању
или периодичном одржавању или реконструкцији или изградњи путева и улица у износу од најмање
1.080.000.000,00 динара без ПДВ, од чега један посао појединачне вредности од најмање
160.000.000,00 динара без ПДВ.
Доказ: Потврда/е израђене, потписане и оверене од стране наручиоца радова које, поред осталих
података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив наручиоца, седиште,
матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон), податке о привредном
субјекту који је извео радове, опис изведених радова на основу које ће понуђач на несумњив начин
доказати да испуњава пословни капацитет, назив и и адресу објекта на коме су изведени радови,
датум, месец и годину изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз
сваку достављену потврду приложити одговарајући број ПРИВРЕМЕНИХ и/или ОКОНЧАНИХ
СИТУАЦИЈА, оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, са означеним (маркираним)
позицијама радова), а које су у складу са описом изведених радова у потврди/ама, а за један уговор
од 160.000.000,00 динара ОБАВЕЗНО је доставити окончану ситуацију.
Мишљење УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ у смислу финансијског капацитета, да наручилац
приликом састављања конкурсне документације, „мора да води рачуна, да минимални годишњи
приход који тражи од понуђача не сме бити већи од двоструке процењене вредности јавне
набавке. Наиме, без обзира на број обрачунских година закоје наручилац тражи доказ о

минималним годишњим приходима ( а сходно ЗЈН најдуже за претходне три године), износ
који тражи не сме бити већи од двоструке процењене вредности јавне набавке. Примера ради,
уколико је процењена вредности јавне набавке 10.000.000,00 динара, наручилац као доказ
финансијског капацитета може тражити да је понуђач у претходне три године имао укупне
послпвне приходе од највише 20.000.000,00 динара.
Поступање наручиоца на начин што ће тражити двоструку процењену вредност за сваку
пословну годину ( што за три године износи шест процењених вредности), могло би имати за
последицу и повреду начела обезбеђивања конкуренције, које утврђује да наручилац не може
да ограничи конкуренцију коришћењем дискриминаторских услова.“
У конкурсној документацији захтевани пословни капацитет ле 1,080.000.000,00 динара, а
процењена вредност за ову јавну набавку је 208.333.333,00 динара, значи захтевани пословни
капацитет је пет пута већи, што је у супротности са препоруком Управе за јавне набавке. У складу са
свим напред наведеним предлажемо да наручилац исврши измену конкурсне документације и исту
усагласи са одредбама ЗЈН и другим прописима који регулишу област предмета ЈН.

Одговор по захтеву заинтересованог лица од 25.09.2019.године:
1. Што се тиче услова 3.Услов из чл.76. ст.2. Закона о јавним набавкама – технички
капацитет, наручилац је, водећи рачуна о заштити интереса Града Ниша, узевши у обзир
важност изградње нових саобраћајница за функционисање Града Ниша одредио додатни услов у
погледу техничког капацитета, и наручилац остаје при својим захтевима за додатним условима за
технички капацитет како је дефинисано у конкурсној документацији и неће вршити измену
конкурсне документације.
2. Што се тиче услова - 3.Услов из чл.76. ст.2. Закона о јавним набавкама – пословни
капацитет : да је понуђач у током 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019.године до дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки РС извео радове на редовном и
ургентном одржавању или периодичном одржавању или реконструкцији или изградњи путева и
улица у износу од најмање 1.080.000.000,00 динара без ПДВ, од чега један посао појединачне
вредности од најмање 160.000.000,00 динара без ПДВ, наручилац остаје при својим захтевима за
додатним условима за пословни капацитет како је дефинисано у конкурсној документацији и неће
вршити измену конкурсне документације.
„Чл.77. став 2. Испуњеност услова из чл.76. став 2. ЗЈН, понуђач може доказати достављањем
доказа уз понуду, као што су :
1) „Минимални годишњи приход који тражи од понуђача не сме бити већи од двоструке
процењене вредности јавне набавке, осим у случајевима када је то неопходно због посебних
ризика повезаних са предметом јавне набавке. Наручилац је дужан да у конкурсној наведе
који је доказ из ове тачке изабрао и/или које друге доказе који доказују финансијски и
пословни капацитет понуђач треба да приложи;
2) Један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што је:
(1) Списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга за
период који није дужи од осам година за радове, односно пет година за добра и
услуге, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца.“
Наручилац остаје при својим захтевима за додатним условима за пословни капацитет (чл.
77. став 2. тачка 1) и тачка 2)(1)) како је дефинисано у конкурсној документацији и неће
вршити измену конкурсне документације.

У Нишу, 27.09.2019.године

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

