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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење број 13 у вези конкурсне документације за отворени поступак 
јавне набавке услуга - Набавка консултантских услуга – јавно приватно 
партнерство- обликована у две партије,  Бр. XI-13-404-162/2017

Наручилац је  дана  13.03.2018.  године,  путем електронске поште  примио захтев за додатним
појашњењем везано за конкурсну документацију за  отворени поступак  јавне набавке услуга - Набавка
консултантских услуга – јавно приватно партнерство- обликована у две партије,  Бр. XI-13-404-162/2017,
које гласи:

„





“
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:

1.Надлежне службе Града Панчева ће пружити изабраном консултанту улазне податке у погледу 
постојеће јавне расвете која ће бити предмет ЈПП, и то у погледу броја положаја, укупне односно 
сразмерне потрошње, као и у погледу минималних захтева за бубуће расвете у смислу очекиваних 
стандарда , гарантног рока и очекиваног нивоа гарантованих уштеда у потрошњи електричне енергије. У 
случају да кoнсултант има неке недоумице у вези партије 1. може захтевати од наручиоца и додатне 
информације или појашњења.

2.Надлежне службе Града Панчева ће пружити изабраном консултанту улазне податке у погледу путне 
инфраструктуре и траса путева који ће бити предмет ЈПП, И то у погледу назива , дужине , ширине, 
расположивости пројектне документације, као и у погледу захтева квалитета које новоизграђена путна 
инфраструктура мора да испуњава, гарантних рокова, обавеза пројектовања, потребе за 
експропријацијом и сл. , као и могућност и потребе давања одређених имовинских права приватном 
партнеру ради реализације Јавног уговора. У случају да кoнсултант има неке недоумице у вези партије 
2. може захтевати од наручиоца и додатне информације или појашњења.

3. Наручилац подразумева да ће изабраном приватном партнеру вршити месечно плаћање обавеза како
буде регулисано јавним уговорима, и то на онолико година на колико буде закључен Уговор/и са 
приватним партнером/има ( у складу са одобрењем Скупштинског органа Града Панчева). 
Непокретности остају власништву Града.

С обзиром да наводите следеће: „У опису консултантских услуга које је приватни партнер дужан да 
пружи...“ Комисија наручиоца напомиње да је ово набавка консултантских услуга за припрему предлога 
пројеката за ЈПП и то у контексту предмета набавке за Партију 1 и Партију 2.
Избор приватног/их партнера је посебна процедура.

4. Град Панчево има Одлуке о општинским путевима и некатегорисаним путевима, коју су  у 
надлежности Града, све остале саобраћајнице неће бити предмет израде анализе.

5. Наручилац нема урађену стандардизацију ЕН 13201.

6. Консултант треба да изради енергетски биланс и процену ефеката примене мера уштеда.

7. Наручилац не подразумева да је потребно израдити индиректне ефекте и утицаје на реконструкцију 
урбане инфраструктуре.

8. Наручилац под пројектом јпп који су предмет партије 2, не подразумева и поверавање делатности 
управљања државним путевима јер нису у надлежности Града Панчева. 

9. Наручилац подразумева све радове у складу са чланом 58. И чланом 59. Закона о јавним путевима.

10. Наручилац ће изабраном консултанту за израду предлога ЈПП доставити сву расположиву техничку 
документацију.

11. Наручилац не поседује податке о бројању саобраћаја општинских путева и некатегорисаних путева.
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