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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за концесију бр К1/2018 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

ГРАДСКО- ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛАЈКОВАЦ 

 

 

ПИТАЊА: 

Поштовани  

1. На страни 62. конкурсне документације „Критеријум за оцењивање понуда за Пакете 

линија „А и Б“, као један од наведен је критеријум везан за образац 5. конкурсне 

документације Листа возила понуђача са којима се конкурише за пакете линија „А и Б“ 

укупан број регистрованих аутобуса са којима се конкурише за предметне пакете линија, 

који су обухваћени Решењем или лиценцом надлежног органа министарства о обављању 

домаћег линијског превоза путника. 

У вези са овим критеријумом молимо Вас да одредите максималан број возила тј 

Аутобуса који могу учествовати за предметну набавку. Сматрамо да је овај услов 

неопходан и у складу је са Законом о ЈН („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15), члан 10. и члан 84 став 2. ЗЈН на основу кога Наручилац не сме дискриминисати 

понуђаче. Јер тиме што нисте одредили конкурсном документацијом максималан број 

возила, аутоматски сте дискриминисали „мање“ понуђаче, иако они имају минималан 

број возила одређен конкурсном документацијом (12 аутобуса од тога 4 могу бити мини 

бусеви), а директно дали предност „великим“ понуђачима да доставе нпр 50 или више 

возила, што као прво није потребно и не значи да ће та возила у датом тренутку сва бити 

резервисана за обављање предмета ове набавке тј Градско-приградског превоза путника 

на територији општине Лајковац. 

Сматрамо да је овај критеријум дискриминаторски јер начин бодовања и број бодова (20) 

директно утиче на фаворизовање понуђача са великим бројем возила, а које због 

неодређивања максималног броја возила потпуно обесмишљава овај критеријум. 

Остављањем оваквог критеријума директно утичете на избор, односно елиминишете 

мање понуђаче, што опет кажемо није у складу са поменутим ЗЈН члан 10 и члан 84 став 

2. 

С тога мислимо да је неопходно да ограничите број возила и молимо Вас да нам тај 

критеријум појасните уколико он подразумева другачије? 

2. У делу средства финансијског обезбеђења одредили сте за банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде рок важности 120 дана дуже од дана јавног отварања понуде. 



За писмо о намерама банке да ће банка издати банкарску гаранцију за добро извршење 

посла наведен је рок важности 120 дана дуже од уговореног рока за испуњење уговорене 

обавезе, по потписивању уговора. 

Молимо Вас да тачно прецизирате односно одредите датуме важности и банкарске 

гаранције, а посебно о намерама јер немамо тачан датум извршења уговорне обавезе, како 

би банка могла да изда исправну банкарску гаранцију и писмо о намерама, а понуђачи 

сачине исправну понуду. 

3. Додатни услов (члан 85 ЗЈН) не могу бити предмет бодовања. На пример поседовање 

радионице за поправку или уговора за одржавање не може накнадно бити предмет 

бодовања.  

Надамо се да ћете разумети и уважити наше поменуте примедбе и питања и сходно члану 

20 одговорити у складу са тим како бисмо сачинили квалитетну понуду за концесију  

 

ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

 

1. Наручилац ће извршити четврту измену конкурсне документације, на основу чега ће 

Наручилац продужити рок за подношење понуда. 

 

2. Банкарска гаранција за озбиљност понуде доставља се са роком важности 120 дана дуже 

од дана јавног отварања понуда. Рок јавног отварања понуда одређен је у четвртим 

изменама конкурсне документације.  

Крајњи рок банкарске гаранције за озбиљност понуде је почетни рок за уговарање. 

Рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла почиње од рока за уговарање 

(истека рока банкарске гаранције за озбиљност понуде) + 5 година + 120 дана. 

Наручилац прихвата и описно дата писма о намерама банке без фиксираног датума. 

 

3. Наручилац ће извршити четврту измену конкурсне документације, на основу чега ће 

Наручилац продужити рок за подношење понуда.  

 

 

С поштовањем, 

Стручни тим за спровођење поступка реализације пројекта јавно-приватног 

партнерства са елементима концесије бр К1/2018 ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКО- ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
 

У Лајковцу 02.04.2018. године 


