Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступкуБрој: 011-06-58/2020-04/4
Датум: 14.08.2020.године

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Предмет: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку, бр. ЈН ОП 37/2020
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку бр.
ЈН ОП 37/2020 – Поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза на
територији Града Пожаревца приватном партнеру по моделу јавно-приватног
партнерства, 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, доставило је наручиоцу дана
11.08.2020.године у 14,59 часова, писани захтев путем мејла за појашњењем конкурсне
документације, којим се тражи одговор на следећа питања:
ПИТАЊА:
Конкурсном документацијом је као обавеза Извршиоца наведено оснивање друштва
посебне намене (ДПН), и то у року од 30 дана од закључења јавног уговора. ДПН је
ефинисано као привредно друштво које ће основати приватни партнер искључиво и само за
потребе
реализације
пројекта
јавно-приватног
партнерства.
У смислу наведеног потребно је да нам пружите додатне информације и појашњења ове
уговорне обавезе у случају закључења Јавног уговора са групом понуђача и/ или у случају
закључења Јавног уговора са Понуђачем који је поднео понуду са подизвођачем.
Наиме, у конкурсној документацији стоји да ДПН треба да буде 100% у власништву
приватног партнера, а да се његовим оснивачким актом дефинишу таксативно наведена
минимална права наручиоца, те је, у томсмилсу, неопходно даље прецизирати обавезну
власничку структуру ДПН-а у случају избора групе понуђача и/или понуде са подизвођачем.
У случају закључења јавног уговора са групом понуђача, Споразум који је у смислу ЗЈН
саставни део понуде мора да садржи податке о члану групе који ће бити носилац посла,
односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и опис
послова
сваког
од
понуђача
из
групе
понуђача
у
извршењу
уговора.
ПИТАЊЕ 1:
Да ли и власничка структура ДПН-а мора бити регулисана овим споразумом?
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ОДГОВОР 1:
Власничка структура друштва посебне намене може да се уреди споразумом чланова
групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача.
ПИТАЊЕ 2:
У
случају
избора,
које
правно
лице/лица
би
био
оснивач ДПН-а: Да ли исти оснива у Споразуму означени носилац посла или је група
понуђача слободна да Актом о оснивању уреди захтеве у вези са овим друштвом у погледу
оснивача и структуре власништва? Или је оснивачку структуру могуће стипулисати на
другачији начин у односу на организацију и структуру из Понуде у поступку јавне набавке?
ОДГОВОР 2:
Тачком 12. члана 2. Појмови дефинисано је да је Друштво за посебне намене (у даљем
тексту: ДПН) привредно друштво које оснива приватни партнер за потребе закључења јавног
уговора, односно за потребе реализације пројекта јавно-приватног партнерства.
Тачком 6. члана 2. Појмови дефинисано је да је Приватни партнер физичко или правно лице,
домаће или страно, са домаћим или страним учешћем или без њега, или конзорцијум једног
или више таквих физичких или правних лица која су одабрана у поступку избора приватног
партнера и који са јавним партнером закључује јавни уговор.
Власничка структура друштва посебне намене може да се уреди споразумом чланова групе
понуђача уколико понуду подноси група понуђача у зависности од тога ко од чланова групе
понуђача преузима обавезу чланства у друштву посебне намене.
Чланом 7.8. Модела уговора уређено је да се оснивачка и управљачка права уређују
оснивачким актом и уређују се у складу са законом којим се уређује положај привредних
друштава.
С тим у вези, обавештавамо Вас да су измене оснивачког акта дефинисане чланом 142. Закона
о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015,
44/2018, 95/2018 и 91/2019), док су члановима 293. – 325. наведеног Закона дефинисани
минимални основни капитал, повећање и начини повећања основног капитала, смањење и
начини смањења основног капитала друштава које се оснивају у складу са овим Законом.
Питање да ли ДПН оснива у Споразуму означени носилац посла или је група понуђача
слободна да Актом о оснивању уреди захтеве у вези са овим друштвом у погледу оснивача и
структуре власништва зависи конкретно од понуде изабраног понуђача и одлуке понуђача на
који начин ће учествовати у понуди (да ли самостално или као група понуђача).
Не разумемо питање да ли је оснивачку структуру могуће стипулисати на другачији начин у
односу на организацију и структуру из Понуде у поступку јавне набавке јер није јасно на коју
организацију и структуру из понуде Заинтересовано лице мисли.
ПИТАЊЕ 3:
Да ли проценат учешћа у реализације пројекта јавно-приватног партнерства сваког од
понуђача из групе понуђача наведен у датој Понуди може бити измењен Актом о оснивању
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ДПН-а ?
ОДГОВОР 3:
Проценат учешћа у реализацији пројекта јавно-приватног партнерства сваког од
понуђача из групе понуђача није у вези са власничком структуром у друштву посебне намене
и он не мора бити идентичан.
ПИТАЊЕ 4:
У случају закључења јавног уговора са Понуђачем који је у понуди навео да ће део
предмета набавке извршити преко подизвођача, предлажем да разјасните следеће:
Да ли Подизвођач може бити оснивач ДПН-а?

ОДГОВОР 4:
Подизвођач нема статус приватног партнера у складу са конкурсном документацијом,
Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016
и 104/2016) и Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
ПИТАЊЕ 5:
Уколико оснивач ДПН-а мора бити изабрани Понуђач да ли Подизвођач може имати
власничка права у новооснованом друштву посебне намене и у ком проценту; да ли у
проценту наведеном у Понуди изабраног понуђача или су Понуђач и подизвођач
слободни да Актом о оснивању уреде власничка, оснивачка иуправљачка права ДПН-а?
ОДГОВОР 5:
Друштво за посебне намене је привредно друштво које ће основати приватни партнер
искључиво и само за потребе реализације овог пројекта јавно-приватног партнерства.
Оснивачка и управљачка права уређују се оснивачким актом и уређују се у складу са законом
којим се уређује положај привредних друштава.
Друштво за посебне намене је у 100% власништву приватног партнера.
Подизвођач нема статус приватног партнера у складу са конкурсном документацијом,
Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016
и 104/2016) и Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
ПИТАЊЕ 6:
Надаље, обзиром да је Изменом конкурсне документације од 05.08.2020.године продужен рок
за подношење понуда до 20.08.2020.године, предлажем да ме обавестите о следећем: до када
је могуће извршити обилазак линија на којима би се обављала комунална делатност јавног
градског превоза од стране заинтересованих понуђача?
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ОДГОВОР 6:
Сва заинтересована лица су слободна да самостално изврше обилазак локације, а Наручилац
није обавезан да спроведе обилазак. На странама 7., 8. и 9. конкурсне документације су
наведени елементи градских и приградских линија које заинтересована лица могу обићи.
Напомињемо да обилазак локације није обавезан услов за учествовање у поступку јавне
набавке и да је у случају недостављања Обрасца 12 – Потврде обиласка линија неопходно
доставити Образац 13 – Изјаву.
Имајући у виду да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана
18.06.2020. године, обавештење о поднетом захтеву за заштиту права дана 03.08.2020. године,
а да је рок за подношење понуда продужен дана 05.08.2020. године, сматрамо да су сва
заинтересована лица имала довољно времена (пуна 42 дана) да изврше обилазак терена у
случају потребе за тим.
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник
РС“, бр.124/12,14/15, 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој
инеренет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
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