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 „паметних“ аутобуских стајалишта 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 1.3.3, поступајући захтеву заинтересованог
лица, поднетим дана 04.10.2019.године, дају се следећа појашњења, како следи:
Захтев заинтерсованог лица од 04.10.2019.године:

Питање број 1 :
На страни 19:
1)
2.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:
- произвео , испоручио и монтирао најмање 5(пет) различититих типова урбаног мобилијара који
се напаја соларном енергијом,
- да је реализовао минимум 10 различитих уговора за испоруку и уградњу Соларних OFF grid
система са батеријама
- да је произвео најмање 22 соларна аутобуска стајалишта којса поседују: рекламни тотем са
предњом и задњом позицијом за брендирање, 2 USB пуњача за мобилне, LED расвету, рутер за
бежични интернет
- да је ппоизвео, испоручио и монтирао најмање 80 класичних аутобуских надстрешница или
стајалишта
- произвео , испоручио и монтирао најмање 4 комада паметног мобилијара који се напаја
соларном енергијом и који поседује Wi-Fi рутер за интернет, мин 2 USB пуњача и бар две позиције за
рекламирање ( позициј аса рамом наменски изведене за рекламирање – не прихвата се да се тело
производа користи за лепљење реклама)
Доказ:
- Фотокопија уговора закљученог са наручиоцем предметног посла и ситуација (рачун)
издата сходно достављеном уговору, а према збиру изведених радова
Питање : Да ли је прихватљиво да се по послу достави само један од доказа ( Уговор или
ситуација (рачун) – или су неопходна оба документа за сваки посао, понаособ ?

Питање број 2 :
На страни 19:
2) 3.Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - технички капацитет: да понуђач за
извршење предметне јавне набавке има на располагању најмање :
- Камион путар са дизалицом – минимум 1 ком
- Комбинована машина – минимун 2 ком
- Машина за сечење асфалта и бетона – минимум 1 ком
- Машина за разбијање бетона(хилти) – минимум 2 ком
- Апарат за заваривање за поступак 111 –минимум 1 ком
- Апарат за заваривање за поступак 141 –минимум 1 ком
- Апарат за заваривање за поступак 135 –минимум 1 ком
- Аутодизалица 40 т – минимум 1 ком
- уређај за тестирање и регенерацију батерија са могућношчу израде капацитивне пробе батерија са
очитавањем података на рачунару
Доказ:
* ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА: која учествују у саобраћају и подлежу обавезној регистрацији потребно
је доставити саобраћајну дозволу важећу на дан отварања понуда (очитани подаци из саобраћајне
дозволе) и копију Полисе осигурања.

У случају да возила нису у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о закупу или Уговор о
лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити да их понуђач има на
располагању.
* ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ: потребно је доставити Уговор о набавци (куповини) или Уговор о
закупу или Уговор о лизингу или Пописну листу (обележити маркером) на дан 31.12.2018. године
или неки други одговарајући доказ да понуђач исту има на располагању.
* За средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи доставити рачун и отпремницу.
* Уколико се достављају уговори о закупу, лизингу и сл. понуђач мора доставити и пописну листу
оног лица од кога изнајмљује или неки други одговарајући доказ из кога се може утврдити да је то
лице власник предметне опреме.
Питање : Да ли комбинована машина спада у Механизацију ?

Одговори и појашњења по захтеву заинтересованог лица од 04.10.2019.године:
Одговр и појашњење број 1 :
Одговор на питање број 1 садржан је у Измени и допуни конкурсне документације број 2.
Одговор и појашњење број 2 :
Комбинована машина спада у Механизацију, те сходно томе као доказ приложити:
* Ако учествује у саобраћају и подлеже обавезној регистрацији потребно је доставити саобраћајну
дозволу важећу на дан отварања понуда (очитани подаци из саобраћајне дозволе) и копију Полисе
осигурања.
* ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ: потребно је доставити Уговор о набавци (куповини) или Уговор о
закупу или Уговор о лизингу или Пописну листу (обележити маркером) на дан 31.12.2018. године
или неки други одговарајући доказ да понуђач исту има на располагању.
* За средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи доставити рачун и отпремницу.
* Уколико се достављају уговори о закупу, лизингу и сл. понуђач мора доставити и пописну листу
оног лица од кога изнајмљује или неки други одговарајући доказ из кога се може утврдити да је то
лице власник предметне опреме.

У Нишу, 07.10.2019.године

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

