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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење број 11 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 05.03.2018.  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:

„u vezi izmena konkursne dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke konsultantskih usluga broj XI-13-
404-162/2017 od 02.03.2018. godine zamoliću Vas za dodatna pojašnjenja:

1. Bankarska garancija – da li postoji mogućnost da se dostavi jedna bankarska garancija na 5% ukupnog 
iznosa za obe partije (pri čemu bi se izdvojio posebno iznos od 5% za partiju jedan i posebno za partiju
dva)?

2. Da li se dokumentacija vezana za obe partije kao što su obavezni uslovi, reference i sl. mora dostaviti u 
po dva originalna primerka, za svaku partiju posebno ili je dovoljno dostaviti jedan primerak originala 
uz dve odvojene ponude i odvojene obrasce?

3.U vezi ispunjenosti uslova o posedovanju pet referenci u periodu od prethodne tri godine, od kojih jedna
referenca mora biti zaključen i realizovan ugovor o pružanju usluga u javnom sektoru – ovde se u 
dokumentaciji navodi da je navedeni ugovor iz oblasti javnih puteva ILI iz oblasti rasvete po modelu 
JPP. Nije najjasnije da li se jedan ugovor (iz bilo koje od navedenih oblasti) može koristiti i za partiju 
jedan i za partiju dva ili  je potrebno da za partiju jedan to bude minimalno jedan ugovor iz oblasti 
rasvete, a za partiju dva minimalno jedan ugovor iz oblasti javnih puteva.

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

1. Постоји могућност достављања једне збирне банкарске гаранције за озбиљност понуде за обе 
партије, при чему мора бити потпуно јасно колики је износ банкарске гаранције опредељен за партију 1 
(минимум 5% вредности понуде), а колики је износ банкарске гаранције опредељен за партију 2 
(минимум 5% вредности понуде), а све у складу са захтевима конкурсне документације:
„6. Средства обезбеђења:

а) Банкарска гаранција - ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ: 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то неопозиву, безусловну, на први позив
плативу и без приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од минимум 5% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција мора бити насловљена на Градску управу града  
Панчева. Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање онолико дана колико важи опција важења 
понуде.“ 

Иако би у питању била збирна банкарска гаранција за обе партије, обавезно је прилагање оригиналног 
примерка банкарске гаранције за озбиљност понуде за сваку партију посебно, или уколико банка изда 
само један примерак гаранције, у понуди за једну партију мора бити оригинал, у понуди за другу партију 
мора бити оверена копија оригинала и то од стране лица овлашћеног за оверу докумената.

2. Понуде за партију 1 и за партију 2 се припремају одвојено, у складу са тим су израђени и обрасци 
конкурсне документације (постоје посебни обрасци за партију 1, а посебни обрасци за партију 2) те је у 
складу са тим и осталу документацију потребно приложити у оригиналу, и то за сваку партију 
појединачно.



3. Наслов поглавља IV гласи:  IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

за партије 1 и 2

Из наведеног следи да су услови за учешће и за партију 1 и за партију 2 исти. Па је тако као услов и
за партију 1 и за партију 2 следећи:
Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

 Да понуђач има најмање 5 референци у претходне три године, рачунајући до дана подношења
понуде, у пословима пружања услуга у области јпп са или без елемената концесије, односно
искуство у изради предлога пројекта јпп,  односно предлога концесионог акта,  као и у изради
конкретне конкурсне документације за одабир приватног партнера, а од којих пет рефернци мора
да има минимум један закључен и реализован уговор о пружању услуга у јавном сектору, и то
алтернативно: 

 из области јавних путева по моделу јавно приватног -партнерства или;
 из области расвете по моделу јавно приватног –партнерства.

Из наведеног следи да  се израз „алтернативно“ не користи у смислу партија,  већ у смислу које су
референце одговарајуће и за партију 1 и за партију 2. Следи, да се исте референце могу користити као
доказ и за партију 1 и за партију 2.
Да је Наручилац сматрао другачије, били би издвојени услови за учешће и начин доказивања за Партију
1 и  услови за учешће и начин доказивања за Партију 2, што овде није случај.
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