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Дана: 07.02.2020. године
СРБОБРАН

На основу члана 22. став 1. и 2, члана 35. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама («Службени гласник РС“ бр. 88/2011,15/2016 и 104/2016, у даљем тексту:
ЗЈППК),и на основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуком о обављању комуналне делатности линијског
превоза путника («Сл.лист општине Србобран», бр. 4/2013, 19/2016-др. одлука,
2/2017 ,8/19 и 13/2019) и Одлуком о усвајању Концесионог акта за поверавање
обављања делатности приградског превоза путника на територији општине
Србобран(«Сл.лист општине Србобран», бр. 20/2019),Скупштина општине Србобран,
као давалац концесије, објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
За прикупљање понуда за поверавање обављања делатности приградског превоза
путника на територији Општине Србобран-поступак доделе јавног уговора о
јавно-приватном партнерству са елементима концесије
1.Расписује се Јавни позив за прикупљање понуда за избор најповољнијег учесника за
давање концесије за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на
територији Општине Србобран на период од 5 година- поступак доделе јавног уговора
о јавно-приватном партнерству са елементима концесије.
2.Предмет поступка је поверавање обављања делатности приградског линијског
превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Србобран, у целини,
једном приватном партнеру. Услуга се пружа на територији општине Србобран, у
обиму наведеном у конкурсној документацији. Уговор се закључује на период од 5
година.
3. Право достављања понуда по јавном позиву, уређено је чланом 14. ЗЈППК, а имају
га привредна друштва и друга правна лица (у даљем тексту превозници) која су
регистрована за обављање делатности јавног линијског превоза путника у градскоприградском саобраћају и испуњавају услове утврђене Законом о превозу путника у
друмском саобраћају и другим важећим законским прописима који уређују ову
материју.
4. Приградски превоз путника обављаће се на сталнoj линији, која је ближе дефинисана
конкурсном документацијом.
5. Обављање јавног линијског превоза путника поверава се на период од 5 година, а
начин обављања биће регулисан јавним уговором о поверавању обављања делатности
приградског превоза путника на територији општине Србобран, којим ће бити
регулисан и поступак раскида уговора пре истека времена на који је закључен и права и
обавезе које из тога проистичу. Спроводи се поступак у складу са ЗЈППК.

6. Средства за обављање приградског линијског превоза путника обезбеђују из буџета
општине и цене карата, с тим што ће Скупштина општине може за сваку годину
утврдити категорију лица која ће остварити право на повлашћену вожњу.
7. Понуђач коме буде додељен уговор мора исти испуњавати у свему у складу са
позитивним законским и другим прописима, актима општине, Концесионим актом за
поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине
Србобран, конкурсном документацијом и закљученим јавним уговором.
8. Понуђач је, поред испуњавања обавезних услова за учешће у поступку из члана 75.
Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),дужан да
достави важећу дозволу за обављање делатности линијског превоза путника, као и да
докаже испуњење додатних услова за обављање комуналне делатности приградског
превоза путника на територији Општине Србобран која се поверава јавним уговором, и
то:
Пословни капацитет
8.1. Услов да понуђач поседује системе квалитета од стране акредитоване сертификационе
куће:

-ISO 9001:2015 Систем менаџмента квалитетом,
-ISO 14001:2015 Систем менаџмента заштитом животне средине,
-ISO 45001 систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду;
-ISO 39001 Систем управљања безбедношћу друмског саобраћаја;
-ISO 50001 Систем менаджменат енергијом.
Доказ: Копија важећих сертификата издатих од стране акредитоване сертификaционе куће.
8.2. Услов да је понуђач у периоду од најмање три календарске године (2017,2018,2019) у
континуитету обављао јавни линијски градско-приградски превоз на територији минимално три
локалне самоуправе у Републици Србији, од којих минимално један са елементима јавно –
приватног партнерства са или без елемената концесије.
Доказ: Фотокопије Уговора од којих је минимално један са елементима јавно – приватног
партнерства са или без елемената концесије чији је предмет линијски (градски и приградски
(превоз путника) на територији јединице локалне самоуправе. Званичан податак са списка
одобрених пројеката од стране КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО на
официјелном сајту http://jpp.gov.rs/content/projekti/spisak/spisak-odobrenih-projekata.pdf
8.3. Услов да је превозник обављао редовно поласке у градском и приградском превозу путника
и то минимално 98,5% од укупно пројектованих у протекле три године.
Доказ: Као доказ о редовности обављања превоза доставља се извештај надлежне локалне
самоуправе (од све три локалне самоуправе од којих су достављени докази и референце) о
редовности одржавања линија у градском и приградском превозу за период од три године 2017.,
2018., 2019. Године.

Технички капацитет
8.4. Да поседује минимално 8 возила врсте М3/Класа II (аутобус) до 15 година старости у
власништву, по основу уговора о закупу или по основу уговора о лизингу који мора важити
још најмање месец дана по истеку периода на који се уговор о концесији закључује. Од чега је
потребно да минимално 4 возила буду са погоном на Гас (КПГ или ЦНГ). Такође је потребно да
минимално 2 возила буду прилагођена за превоз путника у инвалидским колицима.
Доказ: Списак аутобуса, оверен и потписан од стране овлашћеног лица. Очитане саобраћајне
дозволе и потврде о техничкој исправности возила.
8.5. Да има обезбеђену површину за паркирање на којој је могуће паркирање најмање 8
аутобуса истовремено, а све на удаљености не већој од 30 км од Србобрана.

Доказ: Препис листа непокретности, копија плана катастарске парцеле на којој се налази
паркинг простор. Уговор о подзакупу није валидан. У уговору је потребно навести број
катастарске парцела и доказ о броју паркинг места.
8.6. Да располаже објектом, који садржи затворен простор за одржавање возила у коме се на
изграђеним каналима за навоз возила или стубним дизалицама, може истовремено вршити
оправка и одржавање најмање 3 соло аутобуса;
Доказ: Уговор – препис листа непокретности којим се доказује право својине или закупа за
радионицу, оверен од стране надлежног органа или уговор о пословно техничкој сарадњи.
Уколико је основ коришћења радионице уговор о закупу, исти мора да буде закључен на
период од пет година и шест месеци, уколико је закључен после објављивања јавног позива.
Кадровски капацитет
8.7. Да има у сталном радном односу или радно ангажовано по другом основу најмање 14
запослених радника-возача аутобуса, који поседују Сертификат о стручној компетентности и
квалификационој картици возача од којих минимално четири возача поседују положен испит
прве помоћи.
Доказ:Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном ангажовању по неком
другом основу; Фотокопије возачких дозвола за возаче, Сертификат о стручној компетентности
и квалификационој картици возача и доказ о положеном испиту прве помоћи за минимално
четири возача.
8.8. Да понуђач има најмање 2 запослена дипломирана саобраћајна инжињера која поседују
Сертификат о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз, за послове
управљања превозом путника, које је издало Министарство надлежно за послове друмског
саобраћаја.
Доказ:Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном ангажовању по неком
другом основу; Фотокопије диплома или уверења о стеченом звању, као и фотокопију
Сертификата за саобраћајног инжењера.
8.9. Да понуђач има минимално једног запосленог дипломираног машинског инжењера или
дипломираног саобраћајног инжењера задуженог за одржавање возног парка са 5 година
искуства у струци.
Доказ:Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном ангажовању по неком
другом основу; Фотокопије диплома или уверења о стеченом звању за машинског или
саобраћајног инжињера задуженог за одржавање возног парка.
8.10. Да понуђач има минимално једног запосленог дипломираног економисту са 5 година
искуства у струци.
Доказ:Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном ангажовању по неком
другом основу; Фотокопије диплома или уверења о стеченом звањуза дипломираног
економисту.
8.11. Да има у радном односу или радно ангажовано по другом основу: 2 аутомеханичара, 2
аутоелектричара и 1 бравара.
Доказ:Фотокопије М образаца, уговора о раду или уговора о радном ангажовању по неком
другом основу за 2 аутомеханичара, 2 аутоелектричара и 1 бравара.

9. Понуђач је уз понуду дужан да достави:
- Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 120.000,00 динара,
издату од стране пословне банке, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна, неопозива,
наплатива на први позив и без права на приговор и мора имати исправно попуњен рок,
износ и месну надлежност и не може садржати додатне услове, са роком важности до
30 дана дуже од јавног отварања понуда.
- Оригинално писмо о намерама за издавање банкарске гаранције за добро извршење
посла у износу 600.000,00 динара, издато од стране пословне банке. У писму о
намерама треба бити наведено да ће банкарска гаранција за добро извршење посла бити

безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор и да мора
имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежност и не може садржати додатне
услове, краће рокове од оних које је одредио наручилац, мањи износ од наведеног,
промењену месну надлежност за решавање спорова одређену у моделу Уговора, нити
услове везане за пословну политику банака. У писму о намерама треба стајати да је рок
важења банкарске гаранције 30 дана дужи од дана истека уговореног рока за испуњење
уговорне обавезе.
10. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Уколико су два или више понуђача понудила исту цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који има мању просечну старост аутобуса који ће бити
ангажовани за обављање поверене делатности приградског превоза путника на
територији општине Србобран.
11. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о обустави
поступка давања концесије је највише 60 дана од истека рока за достављање понуда.
Давалац концесије ће у року од три дана од истека рока за доношење одлуке о избору
најповољније понуде, односно одлуке о обустави поступка давања концесије, исту
објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници www.srbobran.rs , што се
има сматрати доставом обавештења о исходу поступка.
12. Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са законом
којим се уређују јавне набавке.Свако лице које је заинтересовано за учешће или које
учествује у поступку доделе јавног уговора може Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки, преко наручиоца,поднети захтев за заштиту права
током поступка, у роковима прописаним Законом о јавним набавкама. Рок за
подношење захтева за заштиту права против одлуке о избору најповољније понуде,
односно одлуке о поништају поступка давања концесије износи 15 дана од дана пријема
Одлуке од стране понуђача. Јавни уговор о концесији не може се потписати пре истека
рока мировања који износи 15 дана од дана пријема Одлуке од стране понуђача. Адреса
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки је: Влада
Републике Србије, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних
набавки,Немањина 22-26, Београд.
13. Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију у просторијама
Општинске управе општине Србобран, ул. Трг слободе бр.2, у канцеларији бр. 11,
радним данима у времену од 7 до 15 часова. Конкурсна документација се може
преузети и на Порталу јавних набавки.
Сва додатна обавештења у вези са преузимањем конкурсне документације могу се
добити у канцеларији бр.11 на број телефона 021/731-079. Особа за контакт Мирјана
Вујић.
14. Јавни позив се објављује у ''Службеном гласнику РС'', у средству јавног
информисања ''Српски телеграф'', на интернет страници Општине Србобран и на
Порталу јавних набавки. Рок за достављање понуда je 60 дана од дана објављивања
јавног позива у Службеном гласнику РС, односно до 14.04.2020. године до 10,00
сати. Понуде се достављају лично (предајом у писарницу Општинске управе Србобран)
или путем поште у затвореним ковертама са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СРБОБРАН- НЕ ОТВАРАТИ'',на адресу: Општина Србобран, ул. Трг слободе бр.2,

21480 Србобран. На полеђини обавезно написати: назив понуђача,адресу понуђача, број
телефона, особу за контакт. Понуде морају да буду на српском језику и ћириличном
писму, осим у оном делу понуде где подаци морају да се унесу на латиничном писму
(регистарске ознаке возила и сл.).
15. Јавно отварање понуда Комисија ће извршити дана 14.04.2020. године у 10,30
сати у просторијама Општина Србобран, ул. Трг слободе бр.2,канцеларија број 11.
Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда при чему мора
имати овлашћење потписано од стране овлашћеног лица.

