
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-162/2017
Датум: 14.03.2018. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење број 12 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:

„1. На страни 4/59 тендерске документације наведено је да је понуђач коме уговор буде

додељен дужан да пружи: „Израду анализе тренутног статуса имовине/ресурса која би

била унета у Пројекат ЈПП, као и могућности давања права бестеретног дугорочног

закупа на земљишту које је потребно за реализацију Пројекта/Концесије, као и обим

тог права за пројекат јавно-приватног партнерства за финансирање замене и

одржавање објеката јавне расвете у Граду Панчеву са јавним плаћањем из уштеда

(availability payment).“

Захтевамо да наручилац прецизно дефинише шта конкретно подразумева овај захтев,

односно да ли је обавеза консултанта да сними техничко стање на терену у смислу

одређивања тачног стања и распореда светлотехничке опреме њихових снага, потрошње,

карактеристика и услова и да предвиди квалитетно решење у складу са стандардом EN

13201 и категоризацију саобраћајница пошто су такви подаци и елементи неопходни за

израду економске анализе?

2. На страни 8/59 тендерске документације наведено је да је понуђач коме уговор буде

додељен дужан да пружи: „Израда анализе тренутног статуса имовине/ресурса која би

била унета у Пројекат ЈПП, као и могућности давања права бестеретног дугорочног

закупа на земљишту које је потребно за реализацију Пројекта/Концесије, као и обим

тог права за пројекат јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и

одржавање локалне путне инфраструктуре у Граду Панчеву са јавним плаћањем.“

Захтевамо да наручилац прецизно дефинише шта конкретно подразумева овај захтев,

односно да ли је обавеза консултанта да сними техничко стање на терену у смислу

одређивања тачног стања, карактеристика путне инфраструктуре и услова на истим и да

предвиди квалитетно решење у складу са одговарајућим стандардима и категоризацију

саобраћајница пошто су такви подаци и елементи неопходни за израду економске

анализе?

3. На страни 16/59 као доказ пословног капацитета наручилац наводи да је потребно

доставити потврду да је конкретно лице самостално израдило предлог пројекта ЈПП,

односно предлог концесионог акта и конкурсне документације.

Захтевамо да нам наручилац потврди да смо добро разумели да се овим захтевом

подразумева да се пословни капацитет може доказати једино пројектом који је објављен,

односно да је конкурсна документација која је израђена од конкретног лица објављена на

Порталу јавних набавки, у Службеном гласнику РС и др. јер се само пројекти и

документација који су објављени сматрају релевантним за доказивање пословног



капацитета.

4. Имајући у виду да смо понуђач који ће конкурисати за обе партије ове јавне набавке

имамо недоумице у вези подношења гаранције за озбиљност понуде.

Да ли је потребно приложити две гаранције за обе партије или је довољно доставити једну

гаранцију за обе партије?

С обзиром да је неопходно да се понуде за једну и другу партију достављају у различитим

кутијама и да је неопходно да свака понуда садржи примерак банкарске гаранције на који

начин је наручилац предвидео да се доставља гаранција уколико се достави само једна.

Да ли то значи да је довољно гаранцију спаковати у понуду за партију 1 и да ће се

Комисија утврдити да се гаранција налази у документацији и приликом оцењивања

партије 2 или је наручилац на неки други начин предвидео поступак припремања

документације и оцењивање понуда.“

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 будуће расвете у смислу очекиваних 
стандарда , гарантног рока и очекиваног нивоа гарантованих уштеда у потрошњи електричне енергије. 
Од добијених комплетних потребних инпута за израду пројекта, консултат ће приступити изради 
предлога пројекта за ЈПП.

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.

3.Сваки Предлог пројекта ЈПП, односно предлог концесионог акта, као и  конкурсне документације која је
израђена у складу са Законом о ЈПП и концесијама, а за чију израду постоји уговорена обавеза 
консултаната и потврда конкретног  Наручиоца о адекватно пруженој предметној услузи, на начин 
дефинисан конкурсном документацијом, довољан је доказ којим се испуњава захтев у погледу пословног
капацитета.

4. Осим појединачног достављања банкарске гаранције за озбиљност понуде за сваку партију 
појединачно (све у складу са захтевима конкурсне документације- (минимум 5% вредности понуде за 
парију 1 и минимум 5% вредности понуде- за партију 2), 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.“ 

Уколико 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 од партија партију мора бити оригинал, док 
у понуди за другу партију мора бити оверена копија оригинала и то од стране лица овлашћеног за оверу 
докумената.
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