На основу чл. 9. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011,
15/2016 и 104/2016), чл. 22. и чл. 35. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
(''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016, 104/16),чл. 57. Закона о превозу путника у
друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', број: 68/2015) и чл. 14. тачка 5. Статута
општине Лајковац (''Сл. гласник општине Лајковац'', бр.11/2008), Општина Лајковац,
расписује

ЈАВНИ

ПОЗИВ

бр. K1/2018 – отворени поступак
за прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања делатности
градско – приградског превоза путника на територији општине Лајковац
1. Расписује се Јавни позив за прикупљање понуда за избор најповољнијег учесника
понуђача за концесију – поверавање обављања делатности градско-приградског
превоза путника на територији општине Лајковац.
Право достављања понуда по јавном позиву имају привредна друштва и друга
правна лица (у даљем тексту превозници) која су регистрована за обављање
делатности линијског превоза путника - градско-приградски превоза и испуњавају
услове утврђене Законом о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени
гласник РС'', број: 68/2015).
2. Давалац Концесије:
Општина Лајковац, Омладински трг бр 1, 14224 Лајковац, ПИБ: 101343119. МБ:07353154
3. Предмет концесије
Поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији
општине Лајковац.
ОРН: 60100000-Услуге друмског превоза
Обављање градско-приградског превоза путника поверава се на период од 5 година и биће
ближе регулисан закључењем јавног уговора о поверавању обављања делатности градскоприградског превоза путника на територији општине Лајковац, којим ће бити регулисан и
поступак раскида уговора пре истека времена на које је закључен и права и обавезе које из
тога проистичу.
Градско-приградски превоз путника обављаће се на следећим сталним линијама које су
подељење у пакете и то:
Пакет ''А'' линија у градско – приградском превозу путника





Лајковац-Пепељевац-Стрмово-Придворица-Ратковац
Лајковац-Рубрибреза-Непричава-Словац-Маркова Црква-Ратковац
Лајковац-Врачевић-Наномир-Доњи Лајковац-Боговађа-Ћелије
Лајковац-Словац-Степање-Бајевац-Руклада-село Лајковац

Пакет ''Б'' линија у градско – приградском превозу путника
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Лајковац-Лајковац село-Дубрава-Бубања-Виш-Старо село-Јабучје центар-Лајковац
Лајковац-Милановића рампа-Скобаљ-Доњи крај-Дабинац-Јабучје центар-Лајковац

Пакети линија са растојањем између аутобуских стајалишта, мапом линија, редом вожње
по линијама и минималним бројем полазака по линијама дати су у конкурсној
документацији.
У понуди, превозник може да предложи нове линије и поласке, али давалац концесије
задржава право да не прихвати
те предлоге.
Коначна верзија пакета линија у линијском превозу путника у градско-приградском
превозу на територији општине Лајковац биће дефинисана Уговором.
4. Рок за предају понуда
Рок за достављање понуда је 60 дана од дана објављивања Јавног позива у
„Службеном гласнику РС“ број 5/18 од 19.01.2018. године, закључно са 60-тим
даном до 12,00 часова, односно до 20.03.2018. године.
Понуде се достављају лично или путем поште у затвореним ковертама са назнаком:
''ПОНУДА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА КОНЦЕСИЈУ - К1/2018 - ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА - НЕ ОТВАРАТИ'' на адресу Општина Лајковац, 14224 Лајковац, ул.
Омладински трг бр. 1, оверене и запечаћене. На полеђини обавезно написати: назив
понуђача, адресу понуђача, број телефона, особу за контакт.
Понуде морају да буду на српском језику, писане ћириличним писмом.
У току рока за достављање понуда понуђач може мењати и допуњавати своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
5. Обавезни и додатни услови
Обавезни услови:
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 Да он 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;
 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
 Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет концесије
Додатни услови




Да има најмање 3 године искуства у обављању линијског превоза путника у
градском и приградском превозу на територији Републике Србије или посебног
линијског превоза;
Да има сервис за одржавање возила или уговор о одржавању возила у трајању од
најмање пет и по година од дана објављивања јавног позива;
Да поседује минимално 12 аутобуса (од којих 4 могу бити мини-бусеви) у
власништву или по основу уговора о закупу или по основу уговора о лизингу
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Посебни услови




да обезбеди минималан број запослених по возилу потребан за обављање превоза у
складу са одредбама закона везаних за радно време возног особља, за редовно
техничко одржавање и поправку возила
да обнавља возни парк и одржава старосну структуру у складу са поднетом
пријавом.
да возила са којим конкуришу за рад на линијама градског и приградског превоза на
територији општине Лајковац задовољавају услове у складу са одредбама

а) Закона о безбедности саобраћаја на путевима, посебно у погледу техничке исправности,
техничких прегледа, регистрације и другог,
б) Закона о превозу путника у друмском саобраћају, у погледу прописаних услова за
градске и приградске аутобусе,
в) Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила
у саобраћају на путевима, техничким нормативима, стандардима донетим на основу Закона
о стандардизацији и прописима о хомологацији појединих уређаја и опреме на возилима.
г) Одлуком о јавном превозу путника на територији општине Лајковац и другим прописима
који регулишу ову материју.
д) Општих услова за рад на линијама јавног градског и приградског превоза путника у
Лајковцу, техничком и естетском прегледу која је саставни део Конкурсне документације.
Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача
-

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

-

Да он 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

-

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Докази за испуњеност обавезних услова:
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица као понуђача
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач,
доказује достављањем следећих доказа:
-

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда

-

Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
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осуђиван за неку од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
-

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода

-

Важеће Решење о издавању лиценце или лиценцу за домаћи линијски превоз путника.

Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике као понуђаче
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач,
доказује достављањем следећих доказа:
-

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда

-

Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
Важеће Решење о издавању лиценце или лиценцу за домаћи линијски превоз путника.

-

-

Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица као
понуђача
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач,
доказује достављањем следећих доказа:
-

-

-

Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
Важеће Решење о издавању лиценце или лиценцу за домаћи линијски превоз путника.

Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

Доказивање испуњености додатних услова:
-

доказ: оверене копије уговора за протекле 3 године рачунајући уназад од дана
објављивања јавног позива
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-

-

доказ: акт којим доказује да може обављати делатност одржавања возила за превоз
путника или оверена копија уговора о одржавању возила на период од најмање пет и
по година од дана објављивања јавног позива са правним лицем или предузетником
регистрованим за делатност шлеп службе односно сервисирања.
трајању од најмање пет и по година од дана објављивања јавног позива
доказ: оверене фотокопије саобраћајних дозвола, очитане саобраћајне дозволе и
оверене фотокопије уговора о закупу или уговора о лизингу, само за возила
обухваћеним важећим Решењем или лиценцом надлежном министарства, за
обављање делатности градско-приградског превоза путника

Доказивање испуњености посебних услова
Посебни услови се доказују изјавама понуђача у поступку избора и то:





да је спреман да обезбеди и већи број резервних возила од минимално прописаних
по пакетима у случају пада техничке исправности из било ког разлога,
да ће обезбедити минималан број запослених по возилу потребан за обављање
превоза у складу са одредбама закона везаних за радно време возног особља, за
редовно техничко одржавање и поправку возила,
да ће обнављати возни парк и одржавати старосну структуру у складу са поднетом
пријавом,
да ће возила са којим конкуришу за рад на линијама градског и приградског превоза
на територији општине Лајковац задовољавати услове у складу са одредбама :

а) Закона о безбедности саобраћаја на путевима, посебно у погледу техничке исправности,
техничких прегледа, регистрације и другог,
б) Закона о превозу путника у друмском саобраћају, у погледу прописаних услова за
градске и приградске аутобусе,
в) Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила
у саобраћају на путевима, техничким нормативима, стандардима донетим на основу Закона
о стандардизацији и прописима о хомологацији појединих уређаја и опреме на возилима.
г) Одлуком о јавном превозу путника на територији општине Лајковац и другим прописима
који регулишу ову материју.
д) Општих услова за рад на линијама јавног градског и приградског превоза путника у
Лајковцу, техничком и естетском прегледу која је саставни део Конкурсне документације.
Понуђач је обавези да достави:
 Меницу са меничним овлашћењем за озбиљност понуде у износу од 2,5%
укупне процењене вредности концесије без ПДВ-а, са роком важности до 30
дана дуже од дана јавног отварања понуде;
 Писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију приликом
достављања понуде и банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу
од 2,5% укупне процењене вредности концесије без ПДВ-а, са роком
важности 30 дана дуже од уговореног рока за испуњење уговорне обавезе,
по потписивању уговора;
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 тражено менично овлашћење за озбиљност понуде и банкарска гаранција за
добро извршење посла, морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на
први позив без права на приговор и морају имати исправно попуњен рок,
износ и месну надлежност и не могу садржати: додатне услове, краће рокове
од оних које је одредио Давалац концесије, мањи износ од онога који је
одредио Давалац концесије, промењену месну надлежност за решавање
спорова одређену у моделу Уговора, нити услове везане за пословну
политику банака.
6. Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда
7. Обавештење о исходу поступка
Одлука о избору најповољнијег понуђача са којим ће бити потписан уговор биће донета
у року од 30 дана од дана јавног отварања понуда. Одлуку о избору најповољније
понуде, са копијом записника о отварању и оцени понуда, давалац концесије дужан је
да без одлагања достави сваком понуђачу препорученом поштом са повратницом или
на други начин којим достављање може бити доказано.
8.

Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије
одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, , садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда,
а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Давалац концесије исте није
отклонио.Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Давалац концесије
преузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлоку о додели уговора, одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивљња одлуке на Порталу јавних
набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње
наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става
3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом
поступку јавне набавке 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. Захтев за заштиту права не
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задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана
150. овог закона. Давалац концесије објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту
права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења захтева за
заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од. 120.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра
плаћања:153, позив на број К1/2018 (број односно ознака јавне набавке), сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи ( број или
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, у поступку јавне
набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. ЗЈН

9.

Остали подаци

Заинтересовани превозници могу преузети конкурсну документацију у Општинској управи
општине Лајковац, Омладински трг број 1, други спрат, канцеларија број 204, радним
данима у времену од 8 до 14 часова или са сајта општине Лајковац www.lajkovac.org.rs.
Сва додатна обавештења у вези Јавног позива могу се добити само путем е-mail
zjeremic87@gmail.com. Цене превоза путника у градско-приградском превозу на
територији општине Лајковац уговарају се на основу понуде, а мењају се на основу
елемената за образовање цена комуналних услуга прописаним одговарајућим законом и
мењају се у складу са тим законом, уз сагласност Скупштине општине, а по претходно
образложеном захтеву превозника. Превозник може да конкурише само за све пакета
линија, самостално, са подуговарачима или у оквиру конзорцијума.
Формирање конзорцијума ради учешћа у поступку доделе јавног уговора дозвољено је, уз
напомену да се:


забрањују промене у структури конзорцијума, као што је замена чланова, припајање
понуђача конзорцијуму или спајање конзорцијума или распуштање конзорцијума;

Забрањују се измене код подизвођача чији су капацитети потребни понуђачу или
конзорцијуму да би испунио критеријуме за избор.
Превозник не може уступати линије другим превозницима.
10. Јавно отварање
Јавно отварање понуда Комисија ће извршити истог дана по истеку рока за достављање
понуда у 13,00 часова у просторијама Општине Лајковац. Представник понуђача може
присуствовати јавном отварању понуда при чему мора имати овлашћење оверено и
потписано од стране одговорног лица.
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА ПАКЕТЕ ЛИНИЈА „А“ И „Б“
Просечна цена
Јединствена цена превоза за лица старија од 65 година
Комерцијални попуст
- за ученике основних школе
- за ученике средњих школа
- за раднике
Укупан број регистрованих аутобуса са којима се конкурише за предметне
пакете линија, који су обухваћени Решењем или лиценцом надлежног
министарства о обављању домаћег линијског превоза путника
Просечна старост возила са којима се конкурише за предметну групу
линија обухваћених поменутим Решењем

мах 15
маx 10
маx 10
маx 10
маx 10
маx 20

маx 20
мах 5
Обезбеђено редовно одржавање возила и контрола техничке исправности
- сопствено
- по Уговору

(5)
(2)
МАКСИМАЛНО 100

*Примена критеријума бодовања код елемента – просечна цена: биће бодована просечна цена која ће бити израчуната
као просек понуђених цена за свих 5 корака.
*Примена критеријума бодовања код елемента - укупан број регистрованих аутобуса и просечна старост возила: биће
бодована возила обухваћена поменутим Решењем или лиценцом, којима се конкурише за предметне пакете линија.
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