Република Србија
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПОЖАРЕВАЦ
Ул. Дринска бр.2
На основу чланa 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15, даље: Закон/ЗЈН) и члана 22. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама („Службени гласник РС“, број 88/11, 15/16 и 104/16, даље: ЗЈППК), а у вези са
Одлуком Скупштине Града Пожаревца о давању сагласности и усвајању Предлога пројекта
јавно-приватног партнерства без елемената концесије за поверавање комуналне делатности
градског и приградског превоза на територији града Пожаревца, бр. 011-06-58/2020-5 од 26.
маја 2020. године, Градска управа града Пожаревац објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ
И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРУ ПО МОДЕЛУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ГРАДСКА
УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул.Дринска бр.2, 12000 Пожаревац,
интернет страница: http://www.pozarevac.rs
2. Врста наручиоца: Државна управа – Органи јединице локалне самоуправе
3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке
Јавна набавка није обликована по партијама
4. Предмет јавне набавке брoj ЈН ОП 37/2020 је додела јавног уговора најповољнијем
понуђачу чији је предмет пројектовање, финансирање, набавка половних возила,
унапређење услуге, односно пружање услуге градског и приградског превоза (домаћег
линијског превоза) на територији града Пожаревца, на период од 15 година.
5. Врста предмета јавне набавке и ознака из општег речника набавке: услуге
ОРН 60100000
Услуге друмског превоза
ОРН 60112000
Услуге јавног друмског превоза
ОРН 60172000
Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем
ОРН 66122000
Услуге корпоративних финансија и улагања капитала
6. Критеријум за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуда је, сходно члану 85.
Закона о јавним набавкама, економски најповољнија понуда, која ће се заснивати на
следећим елементима критеријума:
 понуђена цена по километру – најнижи износ понуђене накнаде коју би јавни
партнер плаћао приватном партнеру за свих 15 година трајања уговорног
периода;
 еколошка предност, заштита животне средине и економичност – декларисана
просечна потрошња возила на 100 км;
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7. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се преузима са
Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет странице Наручиоца
http://www.pozarevac.rs.
8. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.
Наручилац води поступак на српском језику, а понуђачи су дужни да пажљиво прочитају
конкурсну документацију и обрасце попуне према приложеним упутствима читко,
штампаним словима на српском језику и доставе их уз своју понуду.
Сва документа, приватна или јавна, чији оригинални језик није српски, морају бити
преведена на српски језик, оверена од стране судског тумача и предата уз примерак на
оригиналном језику.
9. Начин подношења понуде и рок:
Понуда се доставља на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Дринска 2, 12 000
Пожаревац.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара, са јасном назнаком
„Понуда за отворени поступак за поверавање комуналне делатности градског и приградског
превоза на територији града Пожаревца приватном партнеру по моделу јавно-приватног
партнерства, ЈН ОП 37/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Благовременим ће се сматрати све понуде које су достављене Наручиоцу најкасније
до 12:00 часова по средњеевропском времену, до дана 10.08.2020.године, без обзира на
начин доставе.
Отварање приспелих понуда је истог дана, 10.08.2020.године у 12:30 часова по
средњеевропском времену, у пословним просторијама наручиоца.
Неблаговремене понуде неће се отварати и разматрати.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуда мора да буде припремљена и поднета на начин прописан конкурсном
документацијом. Обрасци које су понуђачи дужни да попуне, морају се попунити у складу
са датим инструкцијама, читко и јасно. Понуђач понуду подноси непосредно или путем
поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији
навести назив и адресу Понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Коверта са понудом на предњој страни треба да има заводни број понуђача, а на полеђини
коверте наведен назив, седиште, особу за контакт понуђача и телефон особе за контакт. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити и да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
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10.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања
понуда, дужан је да комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење на
основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за аквтивно учешће у поступку
јавног отварања понуда мора бити оверено початом, потписано од стране овлашћеног лица
понуђача и заведено. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, биће
третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања понуда.
Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се
такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош).
Уколико законски заступник понуђача не достави извод из АПР-а, комисија ће пре почетка
отварања понуда извршити проверу података на сајту Агенције за привредне регистре, на
основу презентованог личног документа.
11.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

I
Као средство обезбеђења за озбиљност понуде приватни партнер је дужан да
достави оригинал банкарску гаранцију. Банкарска гаранција треба да износи 70.000,00 евра
са клаузулом неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, са роком
важења 60 дана дужим од дана отварања понуда.
Средство финансијског обезбеђења се доставља ради заштите Наручиоца који ће
активирати средство финансијског обезбеђења уколико:
• Изабрани понуђач одустане од дате понуде или одустане од закључења уговора;
• Понуђач повуче, опозове или измени понуду након истека рока за подношење понуда;
• Изабрани понуђач не потпише благовремено Јавни уговор;
• Понуђач прикаже лажне податке у понуди;
• Изабрани понуђач не достави средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са
захтевима из конкурсне документације и Уговора.
Наручилац ће вратити средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде оним
понуђачима са којима није закључен уговор и то 15 дана по закључењу јавног уговора са
Изабраним понуђачем. Наручилац ће Изабраном понуђачу вратити средство финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде након закључења уговора, са условом да Изабрани
понуђач достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у периоду припреме у
року од 15 дана од дана закључења јавног уговора.
Средства обезбеђења депонују се на за то прикладном месту код јавног партнера који је
дужан да их чува током времена на које је закључен јавни уговор у складу са ЗЈППК.
II
За обезбеђење квалитетног извршења активности у припремном периоду
Извршилац је дужан да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла, и то
оригинал банкарску гаранцију у износу од 80.000,00 евра са клаузулом неопозива,
безусловна, платива на први позив и без права приговора, са роком трајања дужим за 60
дана дужим од предвиђеног трајања периода припреме.
III
За обезбеђење извршења активности посла у периоду вршења комплетне
уговорене услуге у Извршилац је дужан да обезбеди банкарску гаранцију за добро
извршење и то оригинал банкарску гаранцију у износу од 80.000,00 евра са клаузулом
неопозива, безусловна, платива на први позив и без права приговора, у року од 15 дана од
дана почетка обрачунског периода који представља период од годину дана у коме се врши
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комплетна уговорена услуга, са роком трајања дужим за 60 дана дужим од предвиђеног
трајања обрачунског периода.
IV
За обезбеђење плаћања накнаде Извршиоцу, Наручилац је дужан да достави бланко
соло меницe. Број издатих меница мора бити једнак броју обавезних плаћања накнаде
Извршиоцу за све време трајања уговора. Менице морају бити прописно оверене и
потписане од стране овлашћеног представника Наручиоца и регистроване у складу са
Законом, уз које је потребно доставити сву другу потребну документацију која је у складу
са прописима РС потребна у вези са меницама. Менице ће се издати на износ месечног
плаћања коју Наручилац исплаћује Извршиоцу.
Извршилац ће имати право да реализује менице из става 1. овог члана у случају да
Наручилац не исплати наканду ни након истека законског рока.

12.Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору
најповољније понуде је 60 дана од дана јавног отварања понуда, у складу са чланом 41.
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама.
13. Контакт подаци: Све информације или додатна објашњења у вези са припремањем
понуде могу се добити путем и-мејла: iperisic@pozarevac.rs
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