На основу члана 35, а у вези са чланом 10. став 1. и чланом 20. став 3. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама Републике Србије („Службени гласник РС” бр.
88/2011, 15/2016 и 104/2016) („Закон о концесијама”), Град Београд – Градска управа
града Београда – Секретаријат за јавни превоз („Секретаријат”), у својству концедента
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за учествовање у поступку доделе
Kонцесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на
минибус експрес линијама на територији града Београда
Секретаријат позива сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица која
испуњавају услове из овог јавног позива („јавни позив”) да учествују у поступку доделе
концесије за обављање комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес
линијама на територији града Београда по партијама („концесија”).

Број линије

1.
Контакт подаци Секретаријата
Стручни тим, Секретаријат за јавни превоз
А: 27. марта 43-45, 11-000 Београд, Србија
W: www.beograd.rs
Е: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs
2.
Подаци о концесији
2.1 Предмет концесије/ природа и обим концесионе делатности Члан 10. Закона о
концесијама прописује да концесија подразумева уступање приватном партнеру, између
осталог, права на обављање делатности од општег интереса. Чланом 2. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/2011 и 104/2016) даље је
предвиђено да су комуналне делатности од општег интереса, као и да је „градски и
приградски превоз путника” једна од комуналних делатности, односно делатности од
општег интереса.
Концесија се даје приватном партнеру путем уговора о концесији по завршетку поступка
доделе концесије и одабира најповољније понуде. Предмет концесије је Обављање
комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијма на територији
града Београда.
2.2 Место обављања концесије
Место обављања концесионе делатности обухваћене концесијом налази се на територији
града, како следи:
2.2.1 Партија – 1
Списак линија и статичке карактеристике минибус експрес линија дат је у табели:
Табела Статичке карактеристике минибус експрес линија
Дужина
Средња
Просечн
линије у
Број
експлоатаци
о међуст.
оба
стајалишт она дужина
НAЗИВ ЛИНИЈЕ
растојањ
смера
а
линије са
е
2Lsm(m)
окретницама
ls(m)
Lsm(m)
Укупно
А
Б
Е1 УСТАНИЧКА – БЛОК 45
30.340
30
31
15.170
497
E2 ПЕТЛОВО БРДО – ДУНАВ
36.532
37
37
18.266
494
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E6
E9
A1

НAЗИВ ЛИНИЈЕ
СТАНИЦА
МИРИЈЕВО 4 – НОВИ БЕОГРАД
/БЛОК 45/
КУМОДРАЖ – ДОРЋОЛ "СРЦ
МИЛАН ГАЛЕ
МУШКАТИРОВИЋ"
ТРГ СЛАВИЈА – АЕРОДРОМ
НИКОЛА ТЕСЛА

Дужина
линије у
оба
смера
2Lsm(m)

Број
стајалишт
а

Средња
експлоатаци
она дужина
линије са
окретницама
Lsm(m)

Просечн
о међуст.
растојањ
е
ls(m)

38.538

42

39

19.269

476

26.128

30

30

13.064

446

40.546

4

4

20.273

5.068
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2.2.2 Партија – 2
Списак линија и статичке карактеристике минибус експрес линија дат је у табели:
Табела Статичке карактеристике минибус експрес линија
Дужина
Средња
Број
линије у
експлоатаци
стајалишт
оба
она дужина
а
НAЗИВ ЛИНИЈЕ
смера
линије са
2Lsm(m)
окретницама
Lsm(m)
Укупно
А
Б
МИРИЈЕВО 3– БЕЖАНИЈСКА
E4
35.202
38
42
17.601
КОСА
НОВИ БЕОГРАД /БЛОК 70/ –
E5
49.414
46
47
24.707
ЗВЕЗДАРА (ПИЈАЦА)
НАСЕЉЕ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ –
E8
34.116
36
39
17.058
НОВИ БЕОГРАД /БЛОК 70 A/
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2.2.3 Партија – 3
Списак линија и статичке карактеристике минибус експрес линија дат је у табели:
Табела Статичке карактеристике минибус експрес линија
Дужина
Средња
Број
линије у
експлоатаци
стајалишт
оба
она дужина
а
НAЗИВ ЛИНИЈЕ
смера
линије са
2Lsm(m)
окретницама
Lsm(m)
Укупно
А
Б
E3 ТРГ СЛАВИЈА – ПОГОН КОСМАЈ
14.888
11
12
7.444
ВИДИКОВАЦ – ЖС БЕОГРАД
E7
25.120
25
25
12.560
ЦЕНТАР

Просечн
о
међуст.
растојањ
е
ls(m)
441
577
453

Просечн
о међуст.
растојањ
е
ls(m)
647
504

2.3 Врста концесије и поступка доделе концесије
Поступак доделе концесије спроводи се на основу члана 20. став 3, у вези са чланом 10.
став 1. и у складу са члановима од 35. до 41. Закона о концесијама, чији је предмет

обављање комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на
територији града Београда.
Концесија неће бити додељена у фазама. Поступак доделе концесије ће бити спроведен
без преквалификације.
2.4 Концесиона накнада
Концесиона накнада плаћаће се од стране концесионара Секретаријату у складу са
динамиком утврђеном Уговором о концесији.
2.5 Рок трајања концесије
Рок трајања концесије је 10 година.
3.
Учешће у поступку доделе концесије
3.1 Преузимање конкурсне документације
Свако заинтересовано лице које испуњава услове прописане тачком 3.2. овог позива може
да учествује у поступку доделе концесије и да преузме конкурсну документацију
(„конкурсна документација”) на Порталу јавних набавки РС и Града Београда, као и
интернет страници Наручиоца. Група понуђача, односно конзорцијум може да учествује у
поступку доделе концесије у складу са условима предвиђеним конкурсном
документацијом и Законом о концесијама.
Накнада за преузимање конкурсне документације се неће наплаћивати.
3.2 Услови за учешће у поступку доделе концесије
3.2.1 Обавезни услови за учешће
Сваки понуђач мора да докаже да:
1)
Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
2)
Да Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре
3)
Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије, или стране државе када има седиште на њеној
територији.
4)
Да понуђач поседује важећу дозволу (ЛИЦЕНЦУ) министарства надлежног за
послове саобраћаја за обављање јавног превоза путника.
5)
Понуђач је обавезан да приликом састављања понуде изричито наведе (Образац бр.
4 из Конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде .
Докази за испуњење обавезних услова за учешће детаљно су предвиђени у Додатку 1 овог
јавног позива.
3.2.2 Додатни услови за учешће, односно квалификациони услови
Сваки понуђач мора да испуни следеће квалификационе услове:
1)
Да понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку доделе
концесије, што подразумева да је понуђач у претходне три обрачунске године (2015., 2016.
и 2017.), остварио укупни приход у збирном износу од најмање 2.400.000.000,00 динара; у
случају подношења заједничке понуде, задати услов о финансијском капацитету у погледу
оствареног прихода, сви чланови заједно испуњавају овај услов у збиру,

2)
Да понуђач, пре објављивања јавног позива, рачунајући од дана објављивања
јавног позива има најмање 5 година искуства у јавном линиском превозу путника у
градовима већим од 250.000 становника у Републици Србији, (самостално или у оквиру
другог облика организовања – групе, Конзорцијума, Удружења, ...). Уколико се подноси
заједничка понуда, сваки од чланова таквог понуђача мора да испуњава овај услов.
3)
Да понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку доделе
концесије и то:

За Партију 1:
Број аутобуса
Број ангажованих
Резервни
Укупно потребан
Врста аутобуса
аутобуса
аутобуси
број аутобуса
аутобус (16+5)
33
3
36
аутобус (16+15)
6
1
7

Старост возила којима превозник може да конкурише:
Сва пријављена возила не смеју бити старија од 10 година на дан отварања понуда.
Податак о старости возила узима се из очитане саобраћајне дозволе, односно копије
потврде о регистарцији возила Министарства унутрашњих послова. Старост возила рачуна
се од датума прве регистрације возила. Изузетно, у случају да се година прве регистрације
и година производње возила разликују за више од 1 године, за датум прве регистрације
узима се 31.12. године производње.
Потребан број сервисних возила је 1

Сва пријављена возила морају да испуњавају захтеве прописане Техничком
спецификацијом сервисна возила (тачка 2.4. Конкурсне документације).

За Партију 2:
Број аутобуса
Број ангажованих
Резервни
Укупно потребан
Врста аутобуса
аутобуса
аутобуси
број аутобуса
аутобус (16+5)
22
2
24
−
Старост возила којима превозник може да конкурише:
Сва пријављена возила дана не смеју бити старија од 10 година на дан отварања понуда.
Податак о старости возила узима се из очитане саобраћајне дозволе, односно копије
потврде о регистарцији возила Министарства унутрашњих послова. Старост возила рачуна
се од датума прве регистрације возила. Изузетно, у случају да се година прве регистрације
и година производње возила разликују за више од 1 године, за датум прве регистрације
узима се 31.12. године производње.
Потребан број сервисних возила је 1
−
Сва пријављена возила морају да испуњавају захтеве прописане Техничком
спецификацијом сервисна возила (тачка 2.4. Конкурсне документације).

За Партију 3:
Број аутобуса
Број ангажованих
Резервни
Укупно потребан
Врста аутобуса
аутобуса
аутобуси
број аутобуса
аутобус (16+5)
12
1
13

−
Старост возила којима превозник може да конкурише:
Сва пријављена возила не смеју бити старија од 10 година на дан отварања понуда.
Податак о старости возила узима се из очитане саобраћајне дозволе, односно копије
потврде о регистарцији возила Министарства унутрашњих послова. Старост возила рачуна
се од датума прве регистрације возила. Изузетно, у случају да се година прве регистрације
и година производње возила разликују за више од 1 године, за датум прве регистрације
узима се 31.12. године производње.
Потребан број сервисних возила је 1
−
Сва пријављена возила морају да испуњавају захтеве прописане Техничком
спецификацијом за сервисна возила (тачка 2.4. Конкурсне документације).
Докази за испуњење додатних, односно квалификационих услова за учешће детаљно су
предвиђени у Додатку 1 овог јавног позива.
4.
Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум избор најповољније понуде је највиша понуђена концесиона накнада.
За различите партије износ концесионе накнаде се одређује сразмерно броју возила у
партији.
У својој понуди Понуђач може да наведе висину концесионе накнаде по возилу која је
једнака или виша од 4.800 евра, не рачунајући резервна возила.
Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са идентичним износом концесионе накнаде:
Уколико две или више понуде у оквиру једне партије имају идентичан износ концесионе
накнаде, уговор ће бити додељен понуђачу чији изабрани возни парк (возила на раду) има
мању просечну старост; просечна старост возног парка рачунаће се на основу старости
сваког појединачног возила изражене у броју година и месеци.
Уколико две или више понуда имају исти износ концесионе накнаде и просечну старост
возног парка, Стручни тим ће доделити уговор понуђачу извлачењем путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење
путем жреба. Извлачење ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача који имају исти износ концесионе накнаде и просечну старост возног
парка, исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире
ставити у провидну кутију одакле ће извући све папире, а Понуђачу чији назив буде на
првом извученом папиру ће бити додељен уговор о концесији. О поступку жреба биће
сачињен записник.
Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване
услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације – одговарајуће и
прихватљиве понуде.
Понуда за коју је Наручилац утврдио да је неприхватљива неће се вредновати, а понуђач је
не може накнадно допунити нити изменити како би је учинио прихватљивом.
5.
Подношење понуда
Рок за достављање понуда је 60 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном
гласнику Републике Србије“. Jавни позив је објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије“ брoj 4. од 25.01.2019. године. Рок за достављање понуда је 26.03.2019. године до
12. часова.

Понуде се достављају лично или путем препоручене поште са повратницом, у затвореним
ковертама/кутијама, како је детаљно објашњено у конкурсној документацији. Понуде ће
се сматрати достављеним након њиховог физичког пријема од стране Секретаријата.
Понуде морају бити достављене на српском језику.
6.
Обавештење о исходу поступка доделе концесије
Исход поступка доделе концесије ће бити објављен у року од 40 дана од дана отварања
понуда. Секретаријат ће доставити релевантну одлуку, уз копију записника о отварању и
оцени понуда, сваком понуђачу путем мејла и без одлагања објавити на својој званичној
интернет-страници и на порталу јавних набавки.
7.
Заштита права понуђача
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 на основу овог закона може Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки поднети захтев за заштиту права против одлука јавног тела које спроводи
поступак које се могу одвојено побијати, а које су према мишљењу тог лица донете
незаконито.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу:
Немањина 22-26, 11000 Београд.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка доделе концесије, против
сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Рокови за подношење захтева за заштиту права су:
Најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, у случају да се захтев
за заштиту права односи на конкурсну документацију или било коју другу радњу у вези са
поступком доделел концесије која је предузета пре истека рока за подношење понуда, и
15 дана од објављивања исхода Поступка доделе концесије, односно од
објављивања Одлуке о избору најповољније понуде или Одлуке о поништају поступка
доделе концесије на Порталу јавних набавки.
Ако у истом поступку доделе концесије, поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења предходног захтева.
8.
Гаранција понуде
Сваки од понуђача дужан је да уз понуду достави и гаранцију за озбиљност понуде у
корист Секретаријата:
1. за партију 1, у износу од 500.000,00 (петстотона хиљада) динара, са роком важности
који је 5 (пет) дана дужи од рока важења понуде.
2. за партију 2, у износу од 250.000,00 (двестапедесет хиљада) динара, са роком важности
који је 5 (пет) дана дужи од рока важења понуде.
3. за партију 3, у износу од 150.000,00 (стопедесет хиљада) динара, са роком важности
који је 5 (пет) дана дужи од рока важења понуде.
ПРИЛОГ 1 – „Услови за учествовање у поступку доделе концесије и докази за њихово
испуњење“, може да се преузме са интернет презентације Града Београда www.beograd.rs ,
као и на интернет презентацији Секретаријата за јавни превоз www.bgprevoz.rs

