ДОДАТАК 1

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ
„Поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града Београда“

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
УСЛОВ
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.

ДОКАЗ
А) Правно лице, као понуђач доказује достављањем:
 извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извода из регистра
надлежног Привредног суда;
Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:
 извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно
изводом из одговарајућег регистра;
*Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача, односно
достављају га сви чланови конзорцијума (групе понуђача).
А) Правно лице, као понуђач доказује достављањем:
 Извода из казнене евиденције основног суда, односно Уверења
основног суда на чијем је подручју се налази седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
 Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за
организовани криминал) Вишег суда у Београду, као доказ да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе;
 Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова за законског заступника,
као доказ да 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 (захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).

УСЛОВ

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.

ДОКАЗ
* Ако понуђач има више законских заступника за сваког се доставља
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова.
Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:
 Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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
(захтев за издавање овог уверења може се поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта);
В) Физичко лице, као понуђач доказује достављањем:
 Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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
(захтев за издавање овог уверења може се поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта).
**Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача, односно
достављају га сви чланови конзорцијума (групе понуђача).
***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
 Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и


Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

или
* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда;
** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача, односно
достављају га сви чланови конзорцијума (групе понуђача).

УСЛОВ

ДОКАЗ

4. Да понуђач поседује важећу дозволу (ЛИЦЕНЦУ) министарства
надлежног за послове саобраћаја за обављање јавног превоза путника.

Доставља се важећа Лиценца за домаћи линијски превоз путника или
привремено решење о за отпочињање превоза путника.

5. Понуђач је обавезан да приликом састављања понуде изричито
наведе 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.

*овај доказ понуђач доставља и за подизвођача (уколико ће
подизвођач обављати услугу линијског превоза ЗА ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ
ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА), односно достављају га сви
чланови конзорцијума (групе понуђача) којима је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна наведена дозвола.
Услов да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа
заштите на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне
средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде, доказује достављањем попуњеног
и овереног обрасца Изјаве о поштовању обавеза (Образац 4). Изјава
мора да буде потписана и оверена печатом.

НАПОМЕНА 1: Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који се води при Агенцији за привредне регистре, није дужан да приликом
подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тачке 1.,2. и 3.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
УСЛОВ
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
(двемилијардечетиристотинемилиона динара).

ДОКАЗ
Уколико је понуђач правно лице, Извештаја о бонитету Агенције за
привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске
године (2015., 2016. и 2017.). Уколико је понуђач предузетник ПДВ
обвезник, предузетник који води пословне књиге, по систему
простог/двојног књиговодства биланса успеха, пореског биланса и
пореске пријаве за утврђивање пореза на доходак грађана на приход
од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског
органа на чијој територији је регистровао обављање делатности, за
претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.) и потврде
пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем
рачуну за претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.).
Уколико је привредни субјект који није у обавези да утврђује
финансијски резултат пословања („паушалац“), потврду пословне
банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за
претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.) (члан 44.
Закона о банкама („Службени гласник РС“, бр.107/05 и 91/10)).
*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:
1) Број аутобуса

Наведени услов доказују се достављањем копије уговора о обављању
јавног линијског превоза путника.

 За Партију 1:
1) понуђач располаже:
 укупно 36 аутобуса (на раду и резервна) са минималним
капацитетом од 21 путника, од чега је минимално 16 места за
седење;

УСЛОВ

ДОКАЗ




Врста аутобуса

Број
ангажованих
аутобуса

Резервни
аутобуси

аутобус (16+5)
аутобус (16+15)

33
6

3
1

Укупно
потребан
број
аутобуса
36
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.



2) Потребан број сервисних возила је 1.
Сва пријављена возила морају да испуњавају захтеве прописане
Техничком спецификацијом за сервисна возила (тачка 2.4.
Конкурсне документације).

укупно 7 аутобуса (на раду и резервна) са минималним
капацитетом од 31 путника, од чега је минимално 16 места за
седење, и простором за пртљаг.

Као доказ испуњавања задатог техничког капацитета понуђач
доставља:
 Копије очитаних саобраћајних дозвола или копије потврда о
регистрацији возила, издате од стране надлежних органа
Републике Србије, за сва регистрована возила која Понуђач
користи по основу власништва, лизинга или другог правног
посла (закуп и слично) у складу са важећим Законом; за возила
која Понуђач користи на основу лизинга потребно је доставити
Уговоре о лизингу; за возила која Понуђач користи по основу
другог правног посла (закуп и слично), потребно је доставити
копију одговарајућег уговора и очитану саобраћајну дозволу са
назначеним именом закупца;
 Наведени докази достављају се уз попуњен Прилог 1а
Конкурсне документације – Подаци о возилима, за сва
пријављена возила. Понуђач може да достави тражену
документацију за већи број возила од броја предвиђеног
Конкурсном документацијом (за сваки тип аутобуса);
Уколико понуђач достави податке за већи број возила од
траженог, Наручилац ће избор возила до потребног броја
(возила на раду и резервна) извршити према години старости
возила, односно биће изабрана возила која имају каснији датум
прве регистрације (за сваки тип аутобуса);
2) понуђач располаже 1 сервисним возилом.
Као доказ испуњавања задатог техничког капацитета понуђач
доставља:
 Копије очитане саобраћајне дозволе 1 сервисно возило које
користи по основу власништва, односно копије закључених
уговора са другим лицима о коришћењу вучних и сервисних
возила са копијом очитане саобраћајне дозволе;
 Наведени докази достављају се уз попуњен Прилог 2а
Конкурсне документације Подаци о сервисним возилима.
Понуђач може да достави тражену документацију за већи број

УСЛОВ


ДОКАЗ
За Партију 2:

возила од броја предвиђеног Конкурсном документацијом.

1) Број аутобуса



Врста аутобуса

Број
ангажованих
аутобуса

Резервни
аутобуси

Укупно
потребан
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.
2) Потребан број сервисних возила је 1.

−

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



За Партију 2:

1) понуђач располаже:
 укупно 24 аутобуса (на раду и резервна) са минималним
капацитетом од 21 путника, од чега је минимално 16 места за
седење;
Као доказ испуњавања задатог техничког капацитета понуђач
доставља:
 Копије очитаних саобраћајних дозвола или копије потврда о
регистрацији возила, издате од стране надлежних органа
Републике Србије, за сва регистрована возила која Понуђач
користи по основу власништва, лизинга или другог правног
посла (закуп и слично) у складу са важећим Законом; за возила
која Понуђач користи на основу лизинга потребно је доставити
Уговоре о лизингу; за возила која Понуђач користи по основу
другог правног посла (закуп и слично), потребно је доставити
копију одговарајућег уговора и очитану саобраћајну дозволу са
назначеним именом закупца;
 Наведени докази достављају се уз попуњен Прилог 1а
Конкурсне документације – Подаци о возилима, за сва
пријављена возила. Понуђач може да достави тражену
документацију за већи број возила од броја предвиђеног
Конкурсном документацијом;
Уколико понуђач достави податке за већи број возила од
траженог, Наручилац ће избор возила до потребног броја
(возила на раду и резервна) извршити према години старости
возила, односно биће изабрана возила која имају каснији датум
прве регистрације;
2) понуђач располаже 1 сервисним возилом.
Као доказ испуњавања задатог техничког капацитета понуђач
доставља:
 Копије очитане саобраћајне дозволе 1 сервисно возило које
користи по основу власништва, односно копије закључених
уговора са другим лицима о коришћењу вучних и сервисних

УСЛОВ


ДОКАЗ
За Партију 3:

1) Број аутобуса



Врста аутобуса

Број
ангажованих
аутобуса

Резервни
аутобуси

Укупно
потребан
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.
2) Потребан број сервисних возила је 1.

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

возила са копијом очитане саобраћајне дозволе;
Наведени докази достављају се уз попуњен Прилог 2а Конкурсне
документације Подаци о сервисним возилима. Понуђач може да
достави тражену документацију за већи број возила од броја
предвиђеног Конкурсном документацијом.


За Партију 3:

1) понуђач располаже:
 укупно 13 аутобуса (на раду и резервна), са минималним
капацитетом од 21 путника, од чега је минимално 16 места за
седење;
Као доказ испуњавања задатог техничког капацитета понуђач
доставља:
 Копије очитаних саобраћајних дозвола или копије потврда о
регистрацији возила, издате од стране надлежних органа
Републике Србије, за сва регистрована возила која Понуђач
користи по основу власништва, лизинга или другог правног
посла (закуп и слично) у складу са важећим Законом; за возила
која Понуђач користи на основу лизинга потребно је доставити
Уговоре о лизингу; за возила која Понуђач користи по основу
другог правног посла (закуп и слично), потребно је доставити
копију одговарајућег уговора и очитану саобраћајну дозволу са
назначеним именом закупца;
 Наведени докази достављају се уз попуњен Прилог 1а
Конкурсне документације – Подаци о возилима, за сва
пријављена возила. Понуђач може да достави тражену
документацију за већи број возила од броја предвиђеног
Конкурсном документацијом;
Уколико понуђач достави податке за већи број возила од
траженог, Наручилац ће избор возила до потребног броја
(возила на раду и резервна) извршити према години старости
возила, односно биће изабрана возила која имају каснији датум
прве регистрације;
2) понуђач располаже 1 сервисним возилом.
Као доказ испуњавања задатог техничког капацитета понуђач

УСЛОВ

ДОКАЗ
доставља:
 Копије очитане саобраћајне дозволе 1 сервисно возило које
користи по основу власништва, односно копије закључених
уговора са другим лицима о коришћењу вучних и сервисних
возила са копијом очитане саобраћајне дозволе;
Наведени докази достављају се уз попуњен Прилог 2а Конкурсне
документације Подаци о сервисним возилима. Понуђач може да
достави тражену документацију за већи број возила од броја
предвиђеног Конкурсном документацијом.
* У случају подношења заједничке понуде, задати услов о техничком
капацитету, чланови конзорцијума (групе) испуњавају заједно, уколико
понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о
техничком капацитету.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ
*Уколико понуду подноси конзорцијум (група понуђача), сваки члан конзорцијума је дужан да достави наведене доказе да
испуњава обавезне услове тач. 1, 2. и 3..
*Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове
обавезне услове тач. 1, 2. и 3..
*Уколико понуду подноси конзорцијум (група понуђача), сваки члан конзорцијума је дужан да достави доказе да испуњава
услове из тачке 4. и 5.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора,
захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја Стручног тима оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач
наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у
складу са законом којим се уређује електронски документ.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, која наступи до доношења одлуке и да је документује на прописани начин.

