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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања делатности
градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

К1/2018

Рокови: Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда: 21.12.2018. године до 11 часова

Јавно отварање: 21.12.2018.године у 11 часова и 15 минута

Ћуприја, Децембар, 2018. године



Измена конкурсне  документације у отвореном поступку за прикупљање понуда за
концесију – поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника
на територији општине Ћуприја  бр.K1/2018

2/46

На основу чл.10., 22. и чл. 35. до 41.Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама ("''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) чл. 32.и 61. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту:
ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр.
86/15) чл. 9. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 и
104/2016) чл.15 став1.тачка 6) и 38) Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине
Ћуприја'', бр. 14/08) Општинска управа општине Ћуприја објављује:

ИЗМЕНА КОНКУЕСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања делатности градског и

приградског превоза путника на територији општине Ћуприја
Бр.К1/2018

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о концесији 3

II Подаци о предмету концесије 5
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и

опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђење
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и
сл

6

IV Спецификација услуга 9
V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и

чл.76. Закона и упутство како се доказује испуњеност
тих услова

16

VI
Упутство понуђачима како да сачине понуду

20

VII
Образац понуде

30

VIII Модел уговора 33

IX Образац трошкова припреме понуде 41

X Образац изјаве о независној понуди 42

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2.
Закона

43

XII Образац изјаве о техничком капацитету 44

XIII Образац структуре цене са упутством како да се попуни 45

XIV Образац укупне понуде понуђача за целокупни
уговорени период

46

УКУПНО 46
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О КОНЦЕСИЈИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Општинска Управа општина Ћуприја
МЕСТО И ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Портал јавних набaвки  дана 30.07.2018 године

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 13.октобра бр.7 35230 Ћуприја
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА www.cuprija.rs
КОНТАКТ: Милош Стојковић телефон: 035/8470-568

e-mail: milos.stojkovic@cuprija.rs
ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ: Услуга обављања делатности градског и

приградског превоза путника
ВРСТА ПОСТУПКА Отворени поступак
ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА: Поступак прикупљања понуда се спроводи ради

закључења уговора о јавно-приватном
партнерству са елементима концесије - јавног
уговора о посебном праву обављања
делатности градског и приградског превоза
путника на територији општине Ћуприја

ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ЈАВНУ НАБAВКУ:

Средства за реализацију концесије у отвореном поступку , обезбеђена су Одлуком о
изменама и допунама  одлуке о буџету за  2018 годину („Сл.гласник општине Ћуприја“
бр.9 од 23.07.2018 године),позиција 45/2, конто 465110, функција 451.

ПОЈАМ И ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ

Чланом 10. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник
РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) је дефинисано да је концесија, у смислу овог
закона, уговорно или институционално јавно-приватно партнерство са елементима
концесије у коме је јавним уговором уређено комерцијално коришћење природног
богатства, добра у општој употреби која су у јавној својини, односно добра у својини
јавног тела или обављања делатности од општег интереса које јавни партнер уступа
приватном партнеру, на одређено време, под посебно прописаним условима, уз
плаћање концесионе накнаде од стране приватног, односно јавног партнера, при чему
приватни партнер сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије.
Чланом 11. став 1. тачка 6 и 10. Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама
(''Службени гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), регулисано је да се концесија
може дати за обављање јавног превоза и за комуналне делатности. Предмет
концесије, коју даје општина Ћуприја, је поверавање обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја.

РАЗЛОЗИ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ

Општина Ћуприја има законску обавезу да на својој територији обезбеди организацију
обављања градског и приградског превоза путника, односно јавног превоза путника на
територији општине, а што је дефинисано:

Чланом 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („ Сл.гласник РС“,
број 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. Закон и 83/2018) одређено је да јединица локалне
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самоуправе уређује и обезбеђује, у складу са законом, организацију и начин обављања
јавног превоза путника који се обавља на територији јединице локалне самоуправе, и
истим Законом тачније чланом 65. став 1. тачка 2. одређено да регистрацију и оверу
реда вожње за градски и приградски превоз врши општинска, односно градска управа,
односно управа надлежна за послове саобраћаја.

Чланом 20. тачка 5.  Закона о локалној самоуправи („ Сл.гласник РС“ број 129/07
и 83/2014-др.закон) одређено је да је општина, преко својих органа у складу са Уставом
и Законом уређује и обезбеђује обављање и развој комуналне делатности-линијски
градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, као и организационе,
материјалне и друге услове за њено обављање.

Чланом 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС'', бр. 88/11 и
107/2016) је дефинисано да су комуналне делатности у смислу овог закона делатности
пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и
правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за
обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор
над њиховим вршењем, да су комуналне делатности делатности од општег интереса, и
да је као комунална делатност одређена између осталих и  делатност градског и
приградског превоза путника.

Чланом 3. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС'', бр. 88/11 и
107/2016)  дефинисано је да је комунална делатност градски и приградски превоз
путника превоз путника унутар насељених места или између насељених места која се
налазе на територији јединице локалне самоуправе, који обухвата јавни линијски превоз
аутобусом, и другим средствима, као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање
путника.

Чланом 4. став 1. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/11
и 107/2016) је дефинисано да јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом,
обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и
функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и
уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој.

Општина Ћуприја поред обавезе да организује комуналну делатност градског и
приградског превоза путника у смислу Закона о комуналним делатностима има и
обавезу да у складу са са одребама члана 189. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) у буџету обезбеди средства за превоз деце и
њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености
већој од два километра, ученика основне школе на удаљености већој од четири
километра од седишта школе, превоз деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира
на удаљеност места становања од школе и за превоз запослених лица основних школа.

ВРСТА ПОСТУПКА

Концесија се спроводи у отвореном поступку у складу са:
Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл.гласник РС" бр. 88/2011,
15/2016 i 104/2016);
Законом о превозу путника у друмском саобраћају („ Сл.гласник РС“, број 68/2015,
41/2018, 44/2018-др. Закон и 83/2018)
Законом о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 29/2007, 83/2014  101/2016
47/2018);

Законом о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр. 88/2011 i 104/2016);
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем
тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
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поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС”, бр. 86/15)
Законом о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним
набавкама ("Сл.лист РС" бр.18/2016);
Концесионим актом за поверавање обављања делатности градског и приградског
превоза путника на територији општине Ћуприја Број: 06-88-4/2018-02 од 31.05.2018.
године.
Мишљења Kомисије за јавно приватно партнерсто Владе Републике Србије
бр.135/2018 од 16.05.2018.год.
Одлука о градском и приградском  превоза путника на територији општине  Ћуприја

("Сл.гласник општине Ћуприја", бр.25/17 и 6/18);

ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак прикупљања понуда се спроводи ради закључења уговора о јавно-приватном
партнерству са елементима концесије - јавног уговора о посебном праву обављања
делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја
(закљученог између јавног и приватног партнера).

КОНТАКТ (лице или служба) Особа за контакт је Милош Стојковић, Председник
стручног тима, email: milos.stojkovic@cuprija.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ КОНЦЕСИЈЕ

ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ

1.Подаци о јавном телу (наручиоцу)
Jaвно тело: Општинска управа општине Ћуприја
Адреса: Ћуприја,13. Октобра бр.7
ПИБ: 101375417
Матични број: 07183968
Интернет страница: www.cuprija.rs

Предмет концесије

Чланом 11. став 1. тачка 6 и 10. Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама
(''Службени гласник РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), регулисано је да се концесија
може дати за обављање јавног превоза и за комуналне делатности. Предмет
концесије, коју даје општина Ћуприја, је поверавање обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја.

OРН:60100000- Услуге друмског саобраћаја

Партије
Предметна поступак - није обликован по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет концесије је набавка услуга – Поверавања обављања делатности градског и
приградског превоза путника на територији општине Ћуприја

Поверавање обављања делатности градског и приградског превоза
путника на територији општине Ћуприја, се спроводи на основу Концесиони акт за
поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника на
територији општине Ћуприја(„Сл.гласник“ општине Ћуприја бр.8/18) и добијеног
мишљења Комисије за јавно приватно партнерсто Владе Републике Србије бр.135/2018
од 16.05.2018 године , а на основу спецификације услуга, који је саставни део конкурсне
документације.

Начин вршења услуга

Понуђач је у обавези да врши свакодневни превоз путника на територији општине
Ћуприја по плану линија :

- линија бр. 1. : ЋУПРИЈА – МИЈАТОВАЦ – ОСТРИКОВАЦ – ЈОВАЦ - ДВОРИЦА и
обратно;
- линија бр. 2.  : ЋУПРИЈА – СУПСКА – ВЛАШКА – КРУШАР – ИСАКОВО – ВИРИНЕ и
обратно;
- линија бр. 3. : ЋУПРИЈА – ИВАНКОВАЦ – ПАЉАНЕ– БИГРЕНИЦА – КОВАНИЦА и
обратно;
- линија бр. 4. : ЋУПРИЈА – ДОБРИЧЕВО – СЕЊЕ и обратно.

Организација обављања градског и приградског превоза путника на територији општине
Ћуприја треба обезбедити првенствено адекватан превоз ђака, радника али и других
категорија грађана Ћуприја, а који исказују захтеве за коришћењем услуга градског и
приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација, односно општина
Ћуприја је дужна да обезбеди потребан обим и квалитет комуналне делатности јавног
превоза у зависности од потреба и материјалних могућности корисника услуга и
материјалних могућности Општине Ћуприја.
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Техничке карактеристике

Минимална техничка опремљеност возног парка превозника мора бити таква да испуни
потребе за превозом исказане у делу исказан у концесионом акту као и да у случају
техничке неиправности-квара возила обезбеди несметано обављање превоза другим
аутобусом.
У техничком смислу, потребно је да превозник обезбеди паркинг простор за возни парк
и опремљен простор за одржавање возила.
Возила која врше превоз путника у складу са овим Актом морају бити климатизована ,
старости до десет година које задовољавају услове у погледу границе издувне емисије
прописане минимално нормом „ЕУРО 4“.
Превозник може отпочети и обављати линијски превоз након што достави надлежном
општинском органу на оверу ред вожње који мора садржати нарочито: редни број, назив
превозника, назив линије, број полазака на линији, рок важења реда вожње и др. у
складу са закон о превозу путника у друмском саобраћају.

Квалитет услуга

Вршилац услуга мора да гарантује да ће предвиђену услугу да врши у складу са
Законом о превозу путника у друмском саобраћају („ Сл.гласник РС“, број 68/2015,
41/2018, 44/2018-др. Закон и 83/2018), Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС'', бр. 88/11 и 107/2016), Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
("Сл.гласник РС" бр. 88/2011, 15/2016 i 104/2016);, Одлука о  градском и приградском
превоза путника на територији општине  Ћуприја ("Сл.гласник општине Ћуприја",
бр.25/17 и 6/18);

Период поверавања

Поверавање обављања делатности  градског и приградског превоза путника на
територији општине Ћуприја је 5 година, рачунајући од дана потписаног уговора. Услови
под којима ће бити поверен градски и приградски превоз путника на територији општине
Ћуприја, биће ближе регулисан Јавним уговором о поверавању градског и приградског
превоза.
Понуђач је дужан да приликом достављања своје понуде, уз понуду достави изјаву дату
под кривичном и материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се
односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса,
морају да се поштују приликом извршења уговора.

Место и рок вршења услуга

Поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника на
територији општине Ћуприја, обухвата сва насељена места (градска и приградска
насеља) на територији општине Ћуприја. Укупно је предвиђено 4 (четири) линије, а
дужина сваке линије је предвиђена у делу конкурсне документација Спецификација
услуга, услуга се поверава на период од 5 година.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Чланом 30. Одлуке о градском и приградском превоза путника општине Ћуприја („
Сл.гласник општине Ћуприја“ број 25/2017) одређено је да послове инспекцијског
надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке врши
Одељење за инспекцијски надзор-одсек за инспекцијске послове.). Потребно је да



Измена конкурсне  документације у отвореном поступку за прикупљање понуда за
концесију – поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника
на територији општине Ћуприја  бр.K1/2018

8/46

превозник својим актом утврди тарифе и достави Скупштине општине на сагласност.
Одлука о ценама треба да садржи врсте возних карата у зависности од дужине
путовања (од централног дела општине Ћуприја до сваког одредишта на утврђеном
превозном путу) и времена коришћења (за појединачан или месечни превоз).
У току уговореног периода превозник може Скупштини општине Ћуприја доставити

захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена превоза. Уз захтев за давање
сагласности, превозник доставља образложење које нарочито садржи разлоге за
промену и детаљну структуру предложене цене. Превозник не може примењивати цене
превозних карата из Одлуке о промени цене превоза без сагласности Скупштине
општине Ћуприја .
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IV – СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА – линије превоза

(одгорно лице понуђача дужно је да сваку страну потпише, и тиме доокаже да је
упознат са спецификацијом услуга које су предмет јавно-приватног партнерства)

Линија бр. 1. : ЋУПРИЈА – МИЈАТОВАЦ – ОСТРИКОВАЦ – ЈОВАЦ – ДВОРИЦА
Повезује градски део општине Ћуприја са сеоским месним заједницама и то: Мијатовац,
Остриковац, Јовац и Дворица. Дужина линије у оба смера је 30 километара односно 35,8
километра. Разлика у дужини превозног пута на линији изражена је у поласцима у којима
се обавља превоз ученика основног образовања из Месне заједнице Мијатовац који
похађају матичну школу 13. Октобар која је смештена ван централног градског језгра.

Табеларни приказ аутобуских
стајалишта на превозном путу-
линији
Назив стајалишта km
Ћуприја-Минел 0 0
Инграп 0,6 0,6
Славија 1,5 1,5
Дом здравља 2,2 2,2
Ламела 2,8 2,8
Цара Лазара-
Полексија / 3,3

Водна заједница / 4,1
Водна заједница / 5
Цара Лазара-
Полексија / 5,8

Касина 3,2 6,1
Мијатовац 6,3 9,1
Мијатовац-центар / 10,4
Гиље 8,2 13,5
Остриковац 11,5 17
Јовац 13,8 19,2
Дворица 15 20,5
Јовац 16,2 21,7
Остриковац 18,5 23,9
Гиље 21,8 27,3
Мијатовац-центар / /
Мијатовац 23,7 29,1
Идеа 26,8 32,2
Цара Лазара-
Полексија / /

Водна заједница / /
Водна заједница / /
Цара Лазара-
Полексија / /

Партизан 27,6 33,1
Славија 28,4 33,8
Инграп 29,4 34,9
Ћуприја-Минел 30 35,4
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Укупан број превоза путника у току дана на овој линији предвиђен је у шест временских
интервала, са карактеристичним (оквирним) временима доласка односно поласка
возила са стајалишта и то:
1. Јутарњи долазак возила у централно градско језгро, предвиђено је да возило
пристигне на стајалиште Ћуприја-Минел до 7:25 часова, стим да је потребно да исто
возило искрца ученике подручног одељења ОШ 13. Октобар из МЗ Мијатовац на
стајалиште "Водна заједница" (у непосредној близини матичне ОШ 13.октобар) до 07:05
часова;
2. Време одвијања другог превоза путника на овој линији директно је условљено
превозом ученика из МЗ Мијатовац који више разреде осмогодишње школе похађају у
матичној школи ОШ 13. Октобар у недељама када се настава одвија у поподневној
смени. Планирано је да возило преузме путнике са стајалишта Мијатовац-центар у
времену око 11:50 часова, и исте превезе до стајалишта Водна заједница у времену око
12:06часова;
3. Трећи превоз путника на овој линији у току радног дана потребно је обавити након
завршетка наставе ОШ 13. Октобар, тј. у оквиру овог превоза потребно је остварити и
превоз ученика ОШ 13. Октобар до места становања у МЗ Мијатовац. Предвиђено је
возило пристигне на аутобуском стајалишту "Водна заједница" у укрца путнике у
времену након завршетка наставе око 12:50 часова;
4. Полазак који је предвиђен за повратак запослених лица од градског дела до сеоских
месних заједница на овој линији, предвиђен је у времену око 15:45 часова са стајалишта
Ћуприја-Минел;
5. Време одвијања поподневног превоза путника на овој линији директно је условљено
превозом у ученика ОШ 13. Октобар са местом становања у Месној заједници Мијатовац
у недељама када наставу похађају у поподневној смени. Потребно је да возило преузме
путнике са стајалишта Водна заједница након завршетка наставе, око 17:25 часова;
6. Вечерњи полазак који је предвиђен за превоз запослених лица до сеоских месних
заједница на овој линији, предвиђен је око 20:10 часова са стајалишта Ћуприја-Минел.
Од претходно наведених превоза у току календарске године, осим у току летњих месеци
Јула и Августа радним данима саобраћају поласци под редним бројем 1, 4 и 6., док
поласци под редним бројевима 2 и 5. саобраћају радним данима сваке друге недеље
наизменично са поласком под редним бројем 3 у зависности од режима рада ОШ 13.
Октобар.
У току летњих месеци (Јули и Август) раним данима превоз се обавља у поласцима под
редним бројевима 1, 3, 4 и 6.
У току целе године суботом саобраћају поласци под редним бројевима 1 и 4.
Из наведеног произилази, да приликом обављања превоза путника на овој линији
возило остварује месечну киломертажу од око 3519  километра, не рачунајући месеце
Јул и Август у којима возило остварује киломертажу од око 3138 километара, што би на
годишњем нивоу износило 41466 километра.Очекивани број ученика основног
обаразовања линија бр. 1. : ЋУПРИЈА – МИЈАТОВАЦ – ОСТРИКОВАЦ – ЈОВАЦ -
ДВОРИЦА и обратно  је 65 ученика из Мијатовца.

Линија бр. 2.  : ЋУПРИЈА – СУПСКА – ВЛАШКА – КРУШАР – ИСАКОВО – ВИРИНЕ

Повезује градски део општине Ћуприја са сеоским месним заједницама и то: Супска,
Влашка, Крушар, Исаково и Вирине. Карактеристика ове линије огледа се у томе што би
се у оквиру ње вршио и превоз ученика основног образовања из МЗ Вирине и Супска
који похађају матичну основну школу 13. Октобар у градском делу општине Ћуприја и
уједно вршила превоз ученика основног образовања из МЗ Влашке и Исакова у
подручну осмогодишњу основну школу у МЗ Крушар. У зависности од времена поласка
аутобуса, односно потреба за превозом на овој линији условљене бројем путника, и
стајалиштима на којима је предвиђено укрцавање и искрцавање путника дужина
превозног пута је измењива и креће се у границама од 28,10 километра (релација
Ћуприја-Крушар) до 50,40 километра (релација Ћуприја-Крушар-Вирине).
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Укупан број превоза путника у току дана на овој линији предвиђен је у седам временских
интервала, са карактеристичним (оквирним) временима доласка односно поласка
возила са стајалишта и то:
1.Први јутарњи превоз путника од села до централног градског језгра: предвиђено је да
возило на стајалиште Ћуприја-Минел пристигне до 7:26 часова, стим да је у оквиру истог
потребно остварити и превоз ученика основног образовања из месних заједница Вирине
и Супска до матичне школе 13. Октобар (стајалиште "Водна заједница");
2. Други јутарњи превоз путника на овој линији: у оквиру овог превоза предвиђен је
превоз наставног особља на раду у подручној основној школи у МЗ Крушар, и превоз
ученика основног образовања који исту похађају а становници су МЗ Влашка и Исаково.

Табеларни приказ аутобуских стајалишта на
превозном путу-линији

Назив стајалишта Километража

Ћуприја-минел 0 0 0 0 0
Ингранп 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Славија 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Дом здравља 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Ламела 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Цара Лазара-
полексија / / / / 3,3

Водна Заједница / / / / 4,1
Водна Заједница / / / / 5
Цара Лазара-
полексија / / / / 5,8

Касина 3,2 3,2 3,2 3,2 6,1
11.октобар 4,2 4,2 4,2 4,2 7,1
Супска 8,2 8,2 8,2 8,2 11
Супска 2 8,7 8,7 8,7 8,7 11,5
Влашки пут 9,9 9,9 9,9 9,9 12,7
Крушар игралиште 12,4 12,4 12,4 12,4 15,3
Исаково / 15,8 15,8 15,8 18,6
Вирине / / 19,3 19,3 22,1
Исаково / / 22,8 22,8 25,6
Крушар бунар 13,7 19,9 / 26,9 29,7
Крушар Центар 14 20,3 / 27,3 30
Крушар Бунар 14,4 20,7 / 27,7 30,5
Исаково / / / / 34,6
Крушар игралиште 15,7 21,9 26,1 28,9 38
Влашка 18,2 24,5 28,6 31,5 40,5
Супска 2 19,4 25,6 39,8 32,7 41,7
Супска 20 26,2 30,3 33,2 42,2
Млин-11.октобар 23,9 30,1 34,3 37,1 46,2
Идеа 24,9 31,1 35,3 38,2 47,2
Цара Лазара-
полексија / / 35,6 38,5 /

Водна Заједница / / 36,4 39,3 /
Водна Заједница / / 37,3 40 /
Цара Лазара-
полексија / / 38,1 40,8 /

Партизан 25,9 32 39,1 41,9 48
Славија 26,5 32,7 39,8 42,5 48,7
Ингранп 27,5 33,8 40,9 43,6 49,8
Ћуприја-минел 28,1 34,4 41,5 44,2 50,4
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Овај полазак запланиран је да возило искрца путнике на стајалишту "Крушар центар" до
8:20 часова и да исто пристигне на стајалиште Ћуприја-Минел до 9:00 часова;
3.Трећи превоз путника на овој линији директно је условљен превозом ученика местом
становања у месним заједницама Вирине и Супска који више разреде осмогодишње
школе похађају у матичној школи ОШ 13. Октобар у недељама када се настава одвија у
поподневној смени. Предвиђено је да возило преузме путнике са стајалишта "Вирине
центар" око 11:25 часова док са стајалишта "Супска" око 11:50 часова;
4.Први подневни превоз путника на овој линији: време обављања превоза директно је
условљено превозом ученика матичне основне школе 13. Октобар до места становања у
месним заједницама Супској и Вирине, у недељама када се настава обавља у
преподневним часовима и превоза ученика основног образовања становника села
Влашка и Исаково који наставу похађају у подручној основној школи у Крушару. Овај
полазак запланиран је након завршетка преподневне наставе у ОШ 13. Октобар, тачније
потребно је да се у возило укрцају ученици са стајалишта "Водна заједница" око 12:45
часова. Након искрцавања путника у селима Супска и Вирине, потребно је да возило
преузме ученике основне школе у Крушару након завршетка наставе у времену од 13:50
часова и ученике-путнике искрца у селу Исакову у 14:00часова односно ученике-путнике
искрца у селу Влашка у 14:15часова.
5.Полазак који је предвиђен за повратак запослених лица од градског дела до сеоских
месних заједница на овој линији, предвиђен је у времену око 15:30 часова са стајалишта
Ћуприја-Минел;
6.Поподневни превоз путника на овој линији директно је условљен превозом ученика
местом становања у месним заједницама Вирине и Супска који више разреде
осмогодишње школе похађају у матичној школи ОШ 13. Октобар у недељама када се
настава одвија у поподневној смени. Предвиђено је да возило преузме путнике са
стајалишта "Водна заједница" након завршетка наставе око 17:40 часова;
7.Вечерњи полазак који је предвиђен за повратак запослених лица од градског дела до
сеоских месних заједница на овој линији, предвиђен је у времену око 20:10 часова са
стајалишта Ћуприја-Минел.
Од претходно наведених превоза у току календарске године, осим у току летњих месеци
(Јул и Август) радним данима саобраћају поласци под редним бројем 1, 2, 4, 5 и 7, док
поласци под редним бројевима 3 и 6. саобраћају радним данима сваке друге недеље у
зависности од режима рада ОШ 13. Октобар.
У току летњих месеци (Јули и Август) раним данима превоз се обавља у поласцима под
редним бројевима 1, 4, 5 и 7.
У току целе године суботом саобраћају поласци под редним бројевима 1 и 5.
Из наведеног произилази, да приликом обављања превоза путника на овој линији
возила остварују месечну киломертажу од око 5620  километра, не рачунајући месеце
Јул и Август у којима возило остварује киломертажу од око 3951,3 километара, што би
на годишњем нивоу износило 64102,6 километра. Очекивани број ученика основног
обаразовања линија бр. 2.  : ЋУПРИЈА – СУПСКА – ВЛАШКА – КРУШАР – ИСАКОВО –
ВИРИНЕ и обратно је 49 ученика из Супске и Вирина и 16 ученика Влашка и Исаково

Линија бр. 3. : ЋУПРИЈА – ИВАНКОВАЦ – ПАЉАНЕ– БИГРЕНИЦА – КОВАНИЦА

Повезује градски део општине Ћуприја са сеоским месним заједницама и то: Иванковац,
Паљане, Бигреница и Кованица. Својим пружањем простире се кроз брдско подручје
општине Ћуприја, са карактеристиком домаћинстава у виду разуђеног типа. Анализа
броја потенцијалних корисника превоза указала је да је потребно обезбедити минимално
организовање линијског превоза путника у смислу обезбеђивања редовног превоза
ученика основних школа (виших разреда петог до осмог) до матичне школе, наставног
особља нижих разреда (од првог до четвртог) у подручним школама и радно
ангажованих лица у преподневним часовима на територији градског дела општине
Ћуприја. Дужина ове линије износи око 39,30 километара.
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Табеларни приказ аутобуских
стајалишта на превозном путу-линији

НАЗИВ СТАЈАЛИШТА КМ

ЋУПРИЈА-минел 0
ИНГРАП 0,6
СЛАВИЈА 1,5
ДОМ ЗДРАВЉА 2,2
ЛАМЕЛА 2,8
ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД 3,9
ПАЉАНСКИ ПУТ 8,3
ИВАНКОВАЦ-ПАЉАНЕ 10,7
ПАЉАНСКИ БРЕГ 12,8
БИГРЕНИЦА крушка 14,8
БИГРЕНИЦА дом 16,5
КОВАНИЦА 19,6
БИГРЕНИЦА дом 22,8
БИГРЕНИЦА крушка 24,5
ПАЉАНСКИ брег 26,5
ИВАНКОВАЦ-ПАЉАНЕ 28,6
ПАЉАНСКИ ПУТ 31
ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД 35,4
ИДЕА 36,1
ПАРТИЗАН 37
СЛАВИЈА 37,7
ИНГРАП 38,8

ЋУПРИЈА-минел 39,3

Укупан број превоза путника у току дана на овој линији предвиђен је у пет
временских интервала, са карактеристичним (оквирним) временима доласка односно
поласка возила са стајалишта и то:

Јутарњи долазак возила у централно градско језгро, предвиђен је да возило на
крајњем стајалишту Ћуприја-Минел пристигне до 7:22 часова, стим да је потребно да
возило превезе ученике основног образовања из МЗ Кованица, Бигренице, Паљана и
Иванковца до матичне школе ОШ Ђура Јакшић (стајалиште "Идеа");

Други превоз путника у току радног дана на овој линији директно је условљен
превозом ученика становника месних заједница кроз које ова линија саобраћа а који
више разреде осмогодишње школе похађају у матичној школи ОШ Ђура Јакшић у
поподневној смени. Планирано је да возило пристигне на стајалиште "Идеа" до 12:15
часова;

Подневни полазак директно је условљен превозом ученика основног образовања
од матичне школе ОШ Ђура Јакшић са местом становања у МЗ Кованица, Бигреница,
Паљане и Иванковц у недељама када се настава одвија у преподневним часовима.
Потретбно је да возило преузме путнике на стајалишту "Ламела" након завршетка
наставе и то око 12:55 часова;

Превоз путника на овој линији који је предвиђен за повратак запослених лица од
градског дела општине Ћуприја до сеоских месних заједница на овој линији планиран је
у времену око 15:35 часова са стајалишта Ћуприја-Минел;
У недељама у којима се настава у ОШ Ђура Јакшић одвија у поподневним сатима,
предвиђен је превоз путника, однсоно превоз ученика ка месним заједницама Паљане,
Иванковц, Бигреница и Кованица након завршетка наставе, тачније предвиђено је да
возило пристигне на стајалиште Ламела око 17:30 часова.

Од претходно наведених превоза у току радним данима и суботом током целе
године на овој линији саобраћају поласци под редним бројевима 1 и 4..
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Поласци под редним бројевима 2, 3 и 5. саобраћају радним данима, осим у току летњих
месеци (Јул и Август), и имају сврху задовољавања потреба ученика виших разреда
Основне школе Ђура Јакшић житеља околних села кроз које ова линија саобраћа. Ови
поласци саобраћају наизменично у зависности времена одвијања наставе (преподневна
или послеподневна настава), и то поласци бр. 2 и 5 сваке друге недеље у односу на
полазак под бр. 3.
Из наведеног произилази, да приликом обављања превоза путника на овој линији
возила остварују месечну киломертажу од око 3340,5  километра, не рачунајући месеце
Јул и Август у којима возило остварује киломертажу од око 2043,6 километара, што би
на годишњем нивоу износило 37492,2 километра. Очекивани број ученика основног
образовања линија бр. 3. : ЋУПРИЈА – ИВАНКОВАЦ – ПАЉАНЕ– БИГРЕНИЦА – КОВАНИЦА и
обратно је 30 ученика из сва четири села

Линија бр. 4. : ЋУПРИЈА – ДОБРИЧЕВО – СЕЊЕ

Повезује градски део општине Ћуприја са сеоским месним заједницама Добричево и
Сење. Дужина ове линије износи 26,0 километара. Организацијом превоза путника на
овој линији пре свега потребно је задовољити потребе наставног особља осмогодишње
основне школе у МЗ Сење који на рад путују из градског дела општине Ћуприја, затим
ученика основног образовања са становањем у МЗ Добричево а који похађају основне
школе 13. Октобар и Ђура Јакшић. Анализа броја путника као потенцијалних корисника
превоза указала је би одрживост превоза на овој линији био могућ у току целе
календарске године.

Табеларни приказ аутобуских
стајалишта на превозном путу-
линији

НАЗИВ
СТАЈАЛИШТА КМ

ЋУПРИЈА-минел 0

ИНГРАП 0,6

СЛАВИЈА 1,5

ДОМ ЗДРАВЉА 2,2

ЛАМЕЛА 2,8
ЦАРА ЛАЗАРА-
полексија 3,3
ВОДНА
ЗАЈЕДНИЦА 4,1

ДОБРИЧЕВО 6,4
СЕЊЕ-бензинска
пумпа 12

СЕЊЕ-центар 13
СЕЊЕ-бензинска
пумпа 14

ДОБРИЧЕВО 19,5
ВОДНА
ЗАЈЕДНИЦА 21,8
ЦАРА ЛАЗАРА-
полексија 22,6

ПАРТИЗАН 23,6

СЛАВИЈА 24,3

ИНГРАП 25,4
ЋУПРИЈА-минел 26
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Укупан број превоза путника у току дана на овој линији предвиђен је у шест
временских интервала, са карактеристичним (оквирним) временима доласка односно
поласка са стајалитша и то:

Јутарњим превозом путника на овој линији предвиђен је превоз радно
ангажованих лица и ученика који похађају основне школе 13. Октобар и Ђура Јакшић из
МЗ Добричево, стим да је потребно да возило пристигне на крајњем стајалишту
Ћуприја-Минел до 7:27 часова;

Време обављања превоза на овој линији у подневним часовима условљено је
превозом мештана Сења и Добричева ученика основне школе 13. Октобар и Ђура
Јакшић који наставу похађају у поподневним часовима. Предвиђено је да возило
пристигне на аутобуско стајалиште Водна заједница око 12:15 часова;

Подневни полазак возила из градског језгра ка сеоским месним заједницама
директно је условљен превозом ученика основног образовања након завршетка наставе
у преподневној смени. Предвиђено је да се путници у возилу укрцају на стајалишту
Ламела око 12:55 часова;

У временском термину око 15:50 часова са стајалишта Ћуприја-Минел предвиђен
је полазак за повратак запослених лица од градског дела до сеоских месних заједница
на овој линији;

У поподневим часовима на овој линији предвиђен је превоз путника, у ком је
потребно извршити превоз ученика основне школе 13. Октобар и Ђура Јакшић мештана
Сења и Добричева а који наставу похађају у поподневним часовима. Предвиђено је да
возило пристигне на аутобуско стајалиште Ламела и преузме путнике након завршетка
наставе у времену око 17:20 часова;

У вечерњим часовима из градског језгра предвиђен је један полазак ка селима на
овој линији и то око 20:00 часова са стајалишта Ћуприја-Минел.
Сви претходно наведени поласци саобраћају радним данима у току целе календарске
године, осим у току летњих месеци (Јул и Август) када радним данима саобраћају
поласци под редним бројем 1, 3, 4, и 6..

У току целе године суботом саобраћају поласци под редним бројевима 1 и 4.
Из наведеног произилази, да приликом обављања превоза путника на овој линији
возила остварују месечну киломертажу од око 3640 километра, не рачунајући месеце
Јул и Август у којима возило остварује киломертажу од око 2496 километара, што би на
годишњем нивоу износило 41392 километра. Очекивани број ученика основног
образовања линија бр. 4. : ЋУПРИЈА – ДОБРИЧЕВО – СЕЊЕ и обратно је 11 ученика из
Добричева
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и то:

- да је регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући
регистар;(чл.75. став 1. тач.1) Закона.)

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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; (чл.75. став 1. тач.2) Закона)

- 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;(чл.75.
став 1. тач.4) Закона)

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл.75.ст.1.тач.5)Закона).- Понуђач мора да приложи важеће решење
надлежног Министарства о издавању лиценце за превоз и извода лиценце (у
складу са чл. 28. став 2. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл.гласник
РС" бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. Закон и 83/2018).
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које прозилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75. став 2.Закона.)

1.2. Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке тј. у поступку поверавање обављања делатности
приградског превоза путника на територији општине Ћуприја, за учешће у потупку јавне
набавке дефинисане чл. 76. ЗЈН и то:

Да располаже довољним техничким капацитетом :

- да поседује најмање 5 (пет) аутобуса старост до десет година у тренутку отварања
понуда који задовољавају услове у погледу границе издувне емисије прописане
минималном нормом „ЕУРО 4“
- да располаже опремљеним простором за одржавање возила
- да располаже паркинг простором за паркирање аутобуса којим се обавља линијски
превоз путника

Да располаже довољним финансијским капацитетом :

- да је остварио пословни приход од најмање 36.000.000 динара у претходне три године
(2015.,2016.,и 2017.)
- да није био у блокади дуже од 30 дана у последњих годину дана од дана отварања
понуда
- да нема дуговања по основу јавних прихода
- да се не  води поступак стечаја,  ликвидације или принудног поравњања.

Да располаже довољним кадровским капацитетом :
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- превозник је дужан да, обзиром на број линија које је потребно да одржава, упосли
потребан број лица неопходних за задовољавање потреба за превозом исаказаних овим
Актом. - да има минимум 8(осам) запослених возача са D категоријом , мин. 1
(једног)дипломираног инжењера друмског саобраћа и минимум 4(четири)лица која
ће вршити продају возних карата и бити одговорно за безбедност путника у
поласцима када се врши превоз ученика основног образовања(мин SSS);
Особље које је упослено на техничком одржавању возног парка превозника не мора
бити у радном односу код превозника, већ може бити ангажовано код лица која обављају
послове техничког одржавања возила а са којима превозник има закључен уговор о
одржавању возног парка:

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне концесије из чл. 75. ст.
1. тачка 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 4. у табеларном приказу обавезних услова
- Понуђач мора да приложи важеће решење надлежног Министарства о
издавању лиценце за превоз и извода лиценце (у складу са чл. 28. став 2. Закона о
превозу путника у друмском саобраћају ("Сл.гласник РС" бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-
др. Закон и 83/2018).

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, односно закључења уговора, односно током важења уговора о концесији и да је
документује на прописани начин.

Докази које ће наручилац захтевати су:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из
одговарајућег регистра.

Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да законски
заступник правног лица није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да законски
заступник правног лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
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дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта).. Докази не могу бити старији од
два месеца пре отварања понуда.

Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Да располаже довољним техничким капацитетом :
- да поседује најмање 5 (пет) аутобуса старости до десет година у тренутку отварања
понуда који задовољавају услове у погледу границе издувне емисије прописане
минималном нормом „ЕУРО 4“ и од тога 3 (три) аутобуса већег капацитета  са бројем
места за седење више од 60
– Доказ: пописна листа са датумом 31.12.2017. године, потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача или аналитичка картица
основних средстава, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом понуђача или рачун и опремница за средства набављена 01.01.2018. године
или уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу закуподавца или рачун и
опремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2018.
године или Уговор о лизингу,очитане саобраћајне дозволе за употребљива возила,
фабричка потврда да је у возилу уграђен мин. мотор ЕУРО 4 (преведен на српски
језик)
- да располаже опремљеним простором за одржавање возила
- Доказ:Уговор о закупу простора или доказ о власништву истог.

- да располаже паркинг простором за паркирање аутобуса којим се обавља
линијски превоз путника ;
- Доказ: Уговор о закупу или доказ о власништву истог.

Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду
подноси самостално ако подноси као конзорцијум  , овај доказ треба да испуни
група заједно

Да располаже довољним финансијским капацитетом -

- да је остварио пословни приход од најмање 36.000.000 динара у претходне три
године (2015.,2016.,и 2017.)
Доказ :Фотокопија биланса успеха за 2015.,2016. и 2017.;

- да није био у блокади дуже од 30 дана у последњих годину дана од дана
отварања понуда;
Доказ: Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије.
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- да се не  води поступак стечаја,  ликвидације или принудног поравњања.
Доказ: потврда надлежног органа;

Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду
подноси самостално   ако подноси као конзорцијум сваки члан конзорцијума
испуњава посебно

Да располаже довољним кадровским капацитетом - превозник је дужан да, обзиром
на број линија које је потребно да одржава, упосли потребан број лица неопходних за
задовољавање потреба за превозом исаказаних овим Актом. - да има минимум 8(осам)
запослених возача са D категоријом , мин. 1 (једног)дипломираног инжењера
друмског саобраћаја и минимум 4(четири)лица која ће вршити продају возних
карата и бити одговорно за безбедност путника у поласцима када се врши превоз
ученика основног образовања(мин SSS);
Особље које је упослено на техничком одржавању возног парка превозника не мора
бити у радном односу код превозника, већ може бити ангажовано код лица која обављају
послове техничког одржавања возила а са којима превозник има закључен уговор о
одржавању возног парка:
Доказ: доказује фотокопијом уговора о раду  или фотокопијом М4 или одговарајућег

обрасца за лица (извршиоце) запослена код понуђача, као и фотокопију уговора ван
радног односа за лица (извршиоце) која нису запослена код понуђача.Уговор са
предузећем или предузетником о  пословној сарадњи.
Наручилац ће прихватити све уговоре о радном ангажовању лица ван радног односа у
складу са Законом о раду.
Фотокопијом (очитаном ) важећом возачком дозволом.

Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду
подноси самостално ,ако подноси као конзорцијум  , овај доказ треба да испуни
група заједно

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.

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.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.

Напомена : У случају формирања конзорцијума потребно је доставити копију
Уговора између чланова конзорцијума у складу са чл.16 став 7. Законом о јавно-
приватном партнерству и концесијама ("Сл.гласник РС" бр. 88/2011, 15/2016 i
104/2016);
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VI – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац је припремио конкурсну
документацију и водиће поступак на српском језику.Све потврде ,Уговори и атести
достављљају се на српском језику.

Заинтересовани лица могу преузети конкурсну документацију у Општинској
управи Општине Ћуприја, 13. Октобра број 7., канцеларија број 22, радним данима
у времену од 7:30 до 15:30 часова.
Конкурсна докуметација се може преузети након достављања доказа о уплати
износа од 5.000,00 динара на текући рачун 840-745151843-03 позив на број: 97-96033
на име трошкова израде конкурсне документације.
Сва додатна обавештења у вези са Јавним позивом могу се добити на e-mail:
milos.stojkovic@cuprija.rs , контакт особа Милош Стојковић телефон: 035/8470-568.

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси конзорцијум, на коверти је потребно назначити да се ради о
конзорцијуму и навести називе и адресу свих учесника.

Рок за достављање понуда је до 21.12.2018. године до 11 часова.

Понуду доставити на адресу: Општине Ћуприја, ул. 13. Октобар број 7, 35230
Ћуприја-Стручном тиму за процену економске исплативости за давање концесије за
обављање делатности јавног превоза путника на територији општине Ћуприја. Понуде
се достављају лично или путем поште у затвореним ковертама са назнаком: ''ПОНУДА
ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА - НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини обавезно написати:
назив понуђача, адресу понуђача, број телефона, особу за контакт.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
21.12. 2018. године до 11,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему ће навести датум и сат пријема
понуде.Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматра се неблаговременом.

Јавно отварање понуда Стручни тим ће извршити истог дана 21.12.2018.године  у 11
часова 15 минута у просторијама општинске управе Ћуприја. Отварање понуда је јавно,
а представник понуђача може присуствовати отварању понуда. За учешће у поступку
мора имати и приложити овлашћење, оверено и потписано од стране одговорног
лица.(нотара)

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуда
- Попуњен образац структуре цене
- Модел јавног уговора
- Образац трошкова припреме понуде ( није обавезан)
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- Образац изјаве о независној понуди
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. Закона
- Образац изјаве о техничком капацитету
- Образац структуре цене са упутством како да се попуни
- Образац укупне понуде понуђача за целокупни уговорени период
- Тражене доказе предвиђене V делом кон.докум. ("Услови за учешће у поступку

јавне набавке из чл.75.и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност
услова")

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде коју мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: општинска управа
општине Ћуприја, -Стручном тиму за процену економске исплативости за давање
концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији општине
Ћуприја, ул13. октобра бр.7 35230 Ћуприја, са назнаком:

"Измена понуде за услуга  поверавања обављања делатности градског и приградског
превоза путника на територији општине Ћуприја" – НЕ ОТВАРАТИ" или
"допуна понуде за услуга поверавања обављања делатности градског и приградског
превоза путника на територији општине Ћуприја" – НЕ ОТВАРАТИ" " или
"Опозив понуде за услуга поверавања обављања делатности градског и приградског
превоза путника на територији општине Ћуприја" – НЕ ОТВАРАТИ" " " или
"Измена и допуна понуде за услуга поверавања обављања делатности градског и
приградског превоза путника на територији општине Ћуприја" – НЕ ОТВАРАТИ"

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси КОНЗОРЦИЈУМ као учесник у поступку , на коверти је потребно
назначити да се ради о конзорцијуму и навести називе и адресу свих учесника у понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
конзорцијуму.
Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као конзорцијум.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА КАО  КОНЗОРЦИЈУМ

Наручилац разматра способности сваког члана конзорцијума и оцењује да ли су
квалификације конзорцијума узете заједно довољне и одговарајуће да се испуне
критеријуми за избор.

5.НАЧИН И УСЛОВИ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРИГРАДСКОГ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
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5.1. Захтев у погледу начина и услова поверавања - Обављање делатности градског
и приградског превоза биће поверено понуђачу који понуди економски најповољнију
понуду, на период од 5 године у складу са предвиђеним елементима критеријума тј.
предвиђеном методологијом за доделу пондера.

5.2. Захтев у погледу места извршења концесије Поверавање градског и
приградског превоза обаљаће се на територији општине Ћуприја , на предвиђеним
релацијама плааном линија , а у складу са Одлуком о градском и приградском превоза
путника на територији општине Ћуприја ("Сл.гласник општине Ћуприја", бр.25/17,6/18)

5.3. Захтеви у погледу рока важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи
од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац
је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.

5.4. Захтев у погледу плаћања – Економска анализа концесионог акта за избор
приватног партнера, са којим би јавних партнер (јавно тело) закључило јавни уговор,
ради поверавања обављања делатност приградског превоза путника на територији
општине Ћуприја, показује да се градски и приградски превоз на територији општине
Ћуприја финансира у односу 50% према 50%, где би општина Ћуприја сносила 50%
укупних трошкова превоза по пређеном километру за рачун бесплатног превоза путника-
ученика у складу са чланом 189. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) којим је одређено да се у буџету општине обезбеде
средства за превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског
програма на удаљености већој од два километра, ученика основне школе на
удаљености већој од четири километра од седишта школе, превоз деце и ученика са
сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе.
Преосталих 50% трошкова превоза по пређеном километру преузима превозник.
Превозник може преосталих 50% процењених трошкова обезбедизи наплатом цене
превозних карата од корисника услуге и то од наставног особља основних школа, радно
ангажованих лица, ученика средњих школа, пензионера и других потенцијалних
корисника или из других извора у складу са Законом. Ризик за спровођење пројекта
сносе и општина Ћуприја и превозник  свако у складу са својим преузетим уговорним
обавезама,па је одређено да оптималан рок трајања концесије буде управо минимални
законски рок од пет година.

6.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима , са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће за се за оцену понуде узимати у обзир, цена без пореза на додату вредност.
У цену урачунати сви пратећи трошкови.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач
је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

По закључењу уговора, уговорена цена може се мењати у складу са Јавним Уговором
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7.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да достави у понуди:

1.) Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 3.000.000
динара, са роком важења до 30 дана дуже од дана отварања понуде.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде може се уновчити уколико:
- након истека рока за подношење понуда, понуђач опозове, повуче или измени своју
понуду,
- понуђач коме је јавни уговор благовремено додељен не потпише уговор о поверавању
приградског превоза.

Јавно тело, тј. наручилац ће након потписивања уговора, понуђачима са којима
није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, вратити
оригиналне банкарске гаранције за озбиљност понуде

2.) Оргинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла у износу од 5 %. од укупне вредности понуде без ПДВ-а Под понудом
се подразумева износ који понуђач понуди за цео уговорени период а која зависи од
процењеног броја километара одређеног Концесионим актом за поверавање обављања
делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја и
понуђене цене превоза по километру при чему се узима у обзир рок трајања извршења
уговора (период од 5 год.)

Понуђач је дужан да достави приликом потписивања уговора:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла траје најмање 30 дана дуже од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5% укупмне понуде без ПДВ-
а, која мора имати важност од пет година од дана потписивања Уговора и 30 дана након
истека важности Уговора, понуђач предаје јавном телу тј.наручиоцу у тренутку
закључења уговора. Банкарска гаранција за добро извршење посла, јавно тело (.
Општина Ћуприја) ће активирати у следећим случајевима:
- уколико јавно тело утврди да предвиђене услуге (градског и приградског превоза) се
не извршају у складу са предвиђеним уговором (на основу записника надлежних служби
који врше контролу приградског превоза и надлежних инспекција) и то у следећим
случајевима:
- уколико без сагласности надлежног органа повећа цену карте;
- уколико не обавља градски и приградски превоз путника на предвиђеним линијама са
минималним бројем полазака.
Јавно тело ће активирати банкарску гаранцију за добро извршења посла и у случају
једностраног раскида уговора ван отказног рока предвиђеног овим уговором.

Банкарске гаранције морају бити безусловне и плативе на први позив. Поднете
банкарске гаранције не могу садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних
које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац. Понуђач може
поднети банкарску гаранцију банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара најмањи ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Понуђач је у обавези да банкарску гаранцију за добро извршење посла, јавном телу тј.
наручиоцу достави у моменту потписивања уговора о обављању делатности приградског
превоза путника на територије оптшини Ћуприја
Писмо о намерама банке и банкарска гаранција гласе на: Јавно тело: ОПШТИНСКА
УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, ул.13.октобра бр.7 , ПИБ – 101375417, матични број –
07183968, текући рачун 840-110640-45
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8.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна концесија не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

9.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЉЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу јавног тела тј.
наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде најкасније 5. дана пре истека рока за подношење
понуде.Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.Додатне информације или
појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације- Поверевање обављања делатности
градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја"

Ако јавно тело тј. наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 или мање пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.По истеку рока
предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на
начин одређен чл. 20. ЗЈН.

10.ДОДАТНА ОБЈАШЉЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (чл.93.Закона).Уколико наручилац оцени да су потребна
додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

11.ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Јавно тело може одбити понуду уколико се Понуђач налази на списку негативних
рефенци који води Управа за јавне набавке, у складу са чл. 82. Закона,

12.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Економски
најповољнија понуда".
- цена трошкова превоза по километру максимално - 80 бодова;

Цена трошкова у РСД
(са ПДВ-ом) по km

максимална цена 135,21

- цена карте превоза по километру за путнике максимално – 20 бодова

Дужина путовања (у km)
максимална цена карте у
РСД(са ПДВ-ом) у једном
правцу

од 0 до 5 до 68,00
од 6 до 10 до 127,00
од 11 до 15 до 173,00
од 16 до 20 до 206,00
од 21 до 25 до 222,00

Цену исказати у образцу понуде који је саставни део конкурсне документације
а) Најнижа цена трошкова по километру цена добија - 80 пондера

б) Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:

најнижа понуђена
цена Х 80
Понуђена цена

Цену исказати у образцу понуде који је саставни део конкурсне документације
а) Најнижа цена карте по километру за путнике цена добија - 20 пондера

б) Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:

Најнижа понуђена
цена Х 20
Понуђена цена

Као упоредива вредност по овом критеријуму узима се средња вредност цене са ПДВ-ом
која је дата у Обрасцу структуре цена.

13.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ (ЈАВНО ТЕЛО)
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти бр. пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који има највећи број пондера за критеријум "Цена трошкова по
километру “,у случају да се опет јави исти број пондера предност ће имати понуђач са
млађим вознним парком.
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14.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XII конкурсне документације).

15.РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако:
- је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа,
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове и додатне услове за учешће у
поступку,
- понуђач понудио краћи рок важења понуде од прописаног конкурсном документацијом,
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
- понуде или није могуће упоредити је са другим понудама,
- уколико не достави предвиђена средства финансијског обезбеђења,
- уколико понуђач не потпише предвиђени модел уговора.
- уколико понуђач не достави доказ о извршеној уплати за преузимање конкурсне
документације.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
e-mail: nabavke@cuprija.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
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, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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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 понуда, 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 претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог
за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Ћуприја; концесије - Поверавање обављања
комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине
Ћуприја (8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
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(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о
поништавању поступка давања концесије, износи 25 дана, а почиње да тече даном
истека рока за достављање понуда, која ће након доношења, без одлагања бити
достављена сваком понуђачу.

Давалац концесије не може потписати јавни уговор о концесији пре истека периода
мировања, које износи 15 дана од дана достављања одлуке о избору најповољније
понуде сваком понуђачу
складу са чл. 40. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Сл.гласник РС"
бр.88/11).
По истеку периода мировања, дозвољено је потписивање јавног уговора, између јавног
тела и одабраног понуђача, ако захтев за заштиту права није поднет.



Измена конкурсне  документације у отвореном поступку за прикупљање понуда за
концесију – поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника
на територији општине Ћуприја  бр.K1/2018

29/46

САГЛАСНОСТ НА ЈАВНИ УГОВОР

Јавно тело, пре доношења Одлуке о избору приватног партнера и закључења јавног
уговора, има обавезу да органу из чл. 29. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама, достави коначни нацрт јавног уговора укључујићи прилоге који чине његов
саставни део ради давања сагласности. Јавни уговор може бити закључен по добијању
сагласности.
Потписивањем јавног уговора приватни партнер стиче право и преузима обавезу
обављања делатности за коју је јавни уговор додељен. Јавни уговор мора бити сачињен
у складу са конкурсном документацијом, јавним позивом, изабраном понудом и одлуком
о избору најповољније понуде.

ПОСТУПАК И ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА ЈАВНОГ УГОВОРА

На захтев јавног, односно приватног партнера или банке, односно друге финансијске
институције јавни уговор се може изменити.
Измене из става 1. овог члана не могу да обухвате следеће одреде:
- предмет уговора;

- рок на који је уговор закључен;
и у складу са чл.52. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("''Сл. гласник
РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016
На поступак измене уговора, примењују се одредбе овог закона којима се уређује
закључење уговора.

ПРЕСТАНАК ЈПП И ПОСЛЕДИЦЕ ПРЕСТАНКА

ЈПП са елементима концесије може престати:
- неиспуњењем законских услова;
- раскидом јавног уговора због јавног интереса;
- споразумним раскидом јавног уговора;
- једностраним раскидом уговора;
- правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим или
поништава;
- истеком рока на који је закључен;
- смрћу приватног партнера, односно ликвидацијом или стечајем приватног партнера.

Изузетно, ЈПП не мора престати ликвидацијом или стечајем члана конзорцијума, ако
најмање један члан конзорцијума преузме неограничено солидарно обавезу испуњења
дела јавног уговора члана конзорцијума, који је ликвидиран, односно над којим је
окончан стечајни поступак уз претходну сагласност јавног партнера.
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VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.__________ од __________________ за услугу – ПОВЕРАВАЊЕ
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

Порески идентификациони број
понуђача(ПИБ)

Име особе за контакт

Електорнска адреса понуђача(e-mail)

Телефон

Телефакс

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено  за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ :

А) САМОСТАЛНО

Б) КОНЗОРЦИЈУМ

Напомена : заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА КОНЗОРЦИЈУМА

НАЗИВ ЧЛАНА КОНЗОРЦИЈУМА

АДРЕСА

Матични број

Порески идентификациони број(ПИБ)

Име особе за контакт

Проценат укупне вредности услуге који
ће извршити конзиционар

ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА КОНЗОРЦИЈУМА

НАЗИВ ЧЛАНА КОНЗОРЦИЈУМА

АДРЕСА

Матични број

Порески идентификациони број(ПИБ)

Име особе за контакт

Проценат укупне вредности услуге који
ће извршити конзиционар

Напомена:

Табелу "Подаци о конзиционару" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду као
конзорцијум , а уколико има већи број конзеционара од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког

ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГА – ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
- цена трошкова превоза по километру

Цена трошкова у
РСД (без ПДВ-а)по
km

Цена трошкова у
РСД (са ПДВ-ом) по
km

понуђена цена
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- цена карте превоза по километру за путнике

Дужина путовања (у km)
Цена карате у РСД
(без ПДВ-а)у једном
правцу

Цена карте у РСД
(са ПДВ-ом) у

једном правцу

од 0 до 5
од 6 до 10
од 11 до 15
од 16 до 20
од 21 до 25

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања
понуда):________________дана од дана отварања понуда

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе као
конзорцијум понуду може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе конзорцијум или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Понуђач је у обавези да попуни, печатира и ПОТПИШЕ модел уговора, чиме потврђује
да се слаже са предложеним угoвором.

VIII - МОДЕЛ ЈАВНОГ УГОВОРА

Општина Ћуприја ( у даљем тексту: Општина) коју заступа ________________________
___________________________  и
Предузеће ( у даљем тексту: Превозник) _________________кога
заступа__________________
дана________2018. године закључују

МОДЕЛ ЈАВНОГ УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И

ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет уговора је поверавање обављања комуналне делатности градског и
приградског превоза путника на територији ошштине Ћуприја.

Члан 2.
Поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника

на територији Општине врши се на пет година, почевши од дана потписивања овог уговора.
Члан 3.

Комунална делатност градски и приградски превоз путника на територији општине
обављаће се према Плану линија утврђених Концесионим актом за поверавање обављања
комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине
Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 8/2018) (у даљем тексту: Концесиони акт), који је
саставни део овог Уговора и то на следећим линијама:
ЋУПРИЈА – МИЈАТОВАЦ – ОСТРИКОВАЦ – ЈОВАЦ– ДВОРИЦА;
ЋУПРИЈА – СУПСКА – ВЛАШКА – КРУШАР –ИСАКОВО – ВИРИНЕ;
ЋУПРИЈА – ИВАНКОВАЦ – ПАЉАНЕ–БИГРЕНИЦА – КОВАНИЦА;
ЋУПРИЈА – ДОБРИЧЕВО – СЕЊЕ
Број и распоред полазака и долазака возила на аутобуска стајалишта утврђен је Концесионим
актом.

Члан 4.
Промену плана линија или броја полазака у оквиру истог утврђује Општинско веће

општине Ћуприја на предлог надлежног Одељења Општинске управе општине Ћуприја или
на предлог превозника.

Промена из става 1. овог члана може настати из разлога промене мреже основних
школа, радова на путу и других потреба Општине.

Општина је дужна да плати концесиону накнаду сразмерно насталој промени из
претходног става.

Промена плана линија из става 1. овог члана врши се уз захтев или сагласност
превозника изузев у случају измена плана линија због промене мреже школа или радова на
путу.

За  промене из става 1. овог члана Општина и Превозник потписују анекс овог уговора.
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Члан 5.
Укупна процењена годишња километража за превоз путника предвиђена Концесионим

актом а на основу обима превоза исказаног у члану 3. овог уговора износи оквирно 184.
461,60 километара.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ
Члан 6.

Општина има обавезу да превознику надокнади део трошкова за обављање градског и
приградског превоза по километру , односно да плаћа концесиону накнаду.
Концесиона накнада износи ________динара без ПДВ-а по пређеном километру, односно
Концесиона накнада износи ________динара са ПДВ-ом по пређеном километру.

Члан 7.
Измена износа концесионе накнаде и ценовника превозних карата могућа је када

настане тржишна промена параметара који образују износ концесионе накнаде и цене
превозне карте.

Промена из става 1. овог члана се може захтевати када тржишна висина најмање
једног параметра буде увећана или умањена за 5% у односу на износ параметара тренутку
уговарања концесионе наканаде или доношења Одлуке о ценама превозних карта.
Иницијативу за измену из става 1. овог члана може покренути Општина или Превозник.

Саставни део уговора је структура образовања цене превоза по пређеном километру и
структура образовања цене превозне карте.

Члан 8.

Превозник је дужан да Општини доставља месечни извештај о извршеном превозу до
десетог у месецу за претходни месец.

Месечни извештај мора да садржи број пређених километара укупно за све линије и
појединачно по свакој линији , број продатих карата по категоријама , број остварених и
неостварених полазака,податке о одступању у погледу придржавања важећег реда вожње,
укупан број саобраћајних незгода у којима су учествовала возила превозника, бројно стање
саобраћајног особља, неостварену километражу по линијама, обрачун недостајућег дела
средстава и остале податке које затражи општина Ћуприја.

Одељење за инспекцијски надзор је дужно да  у року од 20 дана од дана пријема
месечног извештаја исти овери или стави примедбе на месечни извештај које доставља
превознику на изјашњење.

Превозник је дужан да се на примедбе из става 3. овог члана изјасни у року од пет
дана од дана пријема, а у супротном сматраће се да су примедбе прихваћене те ће се
исплата концесионе накнаде вршити у складу са примедбама. Одељење за инспекцијски
надзор је дужно да по достављеном изјашњењу овери месечни извештај или исти упути
Општинском већу на коначно одлучивање, уколико сматра да наводи из изјашњења нису
истинити.

Општина је дужна да концесиону накнаду плати у року од 45 дана од дана уредно
поднетог месечног  извештаја – рачуна.

Члан 9.

Општина има право да Одлуком Скупштине општине Ћуприја одреди категорије
путника којима ће субвенционисати  цену карте  градског и приградског превоза.

Након доношења Одлуке Скупштине општине Ћуприја из става 1. овог члана, Општина
и Превозник потписују анекс овог Уговора, којим ће се дефинисати међусобна права и
обавезе.
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА
Члан 10.

Превозник има искључиво право обављања комуналне делатности градског и
приградског превоза путника на територији Општине на линијама из члана 3. овог Уговора, као
и на линијама из члана 4. став 1. овог уговора.

Члан 11.
Превозник је дужан да врши редовну регистрацију редова вожње на линијама из члана

3. овог Уговора у складу са одредбама Одлуке о градском и приградском превозу путника на
територији општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 25/2017 и 6/2018).

Превозник је дужан да захтев за прву регистрацију и оверу реда вожње поднесе у року
од пет радна дана од дана закључења овог уговора.

У случају промена плана линија из члана 4. став 1. овог уговора превозник је дужан да
поднесе захтев за регистрацију измењеног реда вожње у року од пет дана од дана ступања на
снагу анекса уговора из члана 4. став 2. овог уговора.

Члан 12.
Превозник је у обавези да градски и приградски превоз на територији општине Ћуприја

обавља возилима старости до десет година и која задовољавају услове у погледу границе
издувне емисије прописане минималном нормом „ЕУРО 4“.

Превозник има право да у уговорном периоду замени возила којима се обавља градски
и приградски превоз путника, искључиво возилима који испуњавају исте услове из јавног
позива.

Превозник је дужан да преузете обавезе из овог уговора извршава самостално и не
може за обављање поверене делатности ангажовати подизвођаче или трећа лица.

Члан 13.
Превозник је дужан да обезбеди резервна возила са циљем да обезбеди непрекидно

обављање линијског превоза путника у обиму одређеним овим уговором и Концесионим
актом.

Превозник је дужан да одржава возни парк у стању које обезбеђује несметано пружање
услуге превоза као и да обезбеди и одржава опрему у складу са стандардима и прописима
који регулишу област саобраћаја.

Превозник је дужан да превоз путника обавља возилима која су уједначеног
спољашњег изгледа (што се постиже фарбањем или прелепљивањем фолије) са симболима
Општине и Превозника.

Пре почетка обављања превоза Превозник је дужан да затражи сагласност
Општинског већа општине Ћуприја на изглед возила из претходног става.

Превозник не може отпочети обављање превоза пре издавања сагласности из става 4.
овог члана.

Члан 14.
Скупштина општине Ћуприја даје сагласност на Одлуку о ценама  ( Ценовник)  коју је

превозник дужан да донесе.
Превозник је дужан да формира ценовник према параметрима датим у понуди а у складу са
Концесионим актом..

Одлука о ценама мора да садржи висину појединачне, месечне карте и висину
полумесечне карте од градског дела Општине до сваког приградског насеља, као и висину
појединачне и висину месечне карте за подручје  градског дела Општине.

Висина месечне карте за превоз не може да буде већа од износа 30 појединачних
карата на утврђеном превозном путу.
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Висина полумесечне месечне карте за превоз не може да буде већа од износа 20
појединачних карата на утврђеном превозном путу

Скупштина општине Ћуприја даје сагласност на Одлуку о промени цена  (Ценовника).
Захтев за сагласност на Одлуку о промени цена ( Ценовник ) са образложењем које садржи
разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене превозник доставља  Скупштини
општине Ћуприја.

Превозник је дужан да продаје карте искључиво према важећем ценовнику на који је
Скупштина општине дала сагласност.

Члан 15.
Превозник је дужан да бесплатно превози ученике основних школа са територије

општине Ћуприја на путу од места становања до школе и од школе до места становања, а све
у складу са условима предвиђеним Концесионим актом.

Превозник је у обавези да на основу достављене документације од стране Основне
школе, која садржи податке (име и презиме, адресу становања, ЈМБГ и назив Основне школе
коју похађа) и фотографију ученика изда легитимацију за бесплатно коришћење услуга
градског и приградског превоза на одређеним релацијама.

Члан 16.
Превозник је дужан да све време трајања уговора обезбеди представништво, односно

продајни простор за продају карата за градски и приградски превоз путника на територији
општине Ћуприја.

Члан 17.
Превозник је дужан да у аутобусима када се врши превоз ученика основног

образовања из члана 15. овог уговора, обезбеди лице које ће бити одговорно за безбедност
путника и које ће сваком  ученику основног образовања обезбедити место за седење у
аутобусу.

Члан 18.
Превозник је дужан да примени сва неопходна и расположива средства како би

олакшао и омогућио приступ и коришћење услуге јавног превоза особама са инвалидитетом,
уз најбоље могуће услове безбедности.

Члан 19.
Превозник је дужан да   у   складу   са   законом,   склопи   уговор   са   привредним

друштвом регистрованим за  делатност осигурања, о  обавезном осигурању возила  и
осигурању путника.

Члан 20.
Превозник је дужан да преда општини безусловну, неопозиву и наплативу на први

позив банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5% понуде без ПДВ-а, која
мора имати важност од пет година од дана потписивања Уговора и 30 дана након истека
важности Уговора.

Члан 21.
Превозник је дужан да обезбеди континуирано обављање уговорене делатности и

обезбеди задовољавање потреба корисника.
У случајевима прекида у обављању превоза Превозник је дужан да се придржава одредби
које су предвиђене Одлукама које регулишу градски и приградски превоз путника.

Члан 22.
Превозник је у обавези да комуналну делатност градског и приградског превоза

путника обавља у складу са законима и одлукама Општине које се односе на ову комуналну
делатност.
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НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ИСПУЊЕНОСТИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Члан 23.
Контролу обављања градског и приградског превоза као и осталих уговорних обавеза

врши Општинска управа општине Ћуприја преко надлежног Одељења за инспекцијски
надзор.
Основни показатељи поштовања уговорних обавеза односе се на:
1) поштовање обима услуге,
2) поштовање важећег реда вожње,
3) расположивост опреме, и
4) чистоћу возила.

Поштовање уговореног обима превоза оцењује се месечно, анализом односа броја
планираног и реализованог броја пређених километара.

Поштовање реда вожње односи се на тачност јавног превоза на месечном нивоу.
сматра се да је возило стигло/кренуло на време уколико су регистрована одступања до 5
минута у односу на предвиђени ред вожње.

При оцени реда вожње неће се узимати у обзир одступања због загушења саобраћаја
(верски и државни празници  и др.) због измена у режиму линија ( радови на путу ) и због
временских неприлика.

Оцена расположивости опреме се састоји од ванредних (ненајављених) контрола.
Оцена расположивости опреме се састоји у бележењу броја елемената опреме који не
функционишу или недостају, у односу на број елемената који је неопходан сагласно
прописима о безбедности саобраћаја.

Оцена чистоће возног парка се врши контролама возила превозника са циљем
утврђивања чињеничног стања. Уз записник се прилажу и фотографије (са датумом и
временом када су направљене) које треба да буду саставни део решења о изреченим
обавезаама.

УМАЊЕЊЕ КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ
Члан 24.

На проценат смањења концесионе накнаде утиче испуњење уговорене обавезе у
погледу поштовања обима и квалитета услуга.

Уговорене обавезе превозника су у потпуности испуњене (100%) у погледу уговореног
обима услуге на линијама уколико је коефицијент остварења (однос између броја планираних
и реализованих пређених километара), на месечном нивоу, већи од 99%.

Поштовање обима услуге на линијама, на месечном нивоу од најмање 99% обрачунава
се по оствареном проценту, и не подлеже умањењу концесионе накнаде.

Поштовање обима услуге на линијама, на месечном нивоу испод 99% обрачунава се
по реално оствареном проценту. На тако обрачунати износ примењује се проценат умањења
концесионе накнаде из табеле
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Критеријуми за умањење концесионе
накнаде

(проценат реализације обима услуге)
Проценат умањења концесионе накнаде

98 - 98,9 5
97 - 97,9 10
96 - 96,9 15
95 - 95,9 20
90 – 94,9 30
Испод 90 Раскид уговора

Квалитет уговорене услуге исказује се поштовањем Општинских одлука којима се
регулише обављање ове комуналне делатности, односно бројем извршних прекршајних
налога изречених Превознику услед прекршаја предвиђених тим одлукама, у претходном
месецу.
Критеријуми за умањење концесиноне накнаде на основу извршних прекршајних налога
су:
Критеријуми за умањење концесионе
накнаде
(број извршних прекршајних налога) Проценат умањења концесионе накнаде

до 2 5
од 3 до 4 10
од 5 до 6 20
преко 6 Раскид уговора

Приликом овере месечног извештаја из члана 8. став 3 овог Уговора, надлежни
орган дужан је да у исти унесе разлоге за умањење концесиноне накнаде и проценте
умањења исте у скаду са овим чланом.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 25.

Општина има право да једнострано раскине уговор у следећим случајевима:
- ако превозник не почне обављање градског и приградског превоза путника у року од
петнаест дана од дана потписивања уговора,
- не обавља превоз у уговореном обиму, тј. проценат реализације обима услуге је испод
90% у року од једног месеца,
- уколико у протеклом месецу има више од 6 извршних прекршајних налога,
- ако превоз обавља возилима који не испуњавају услове из јавног позива,
- ако се не придржава Ценовника на који је Скупштина општине дала сагласност,
- ако је превозник дао неистините и нетачне податке који су били одлучујући за оцену
његове квалификованости приликом избора најповољније понуде,
- ако превозник пренесе своја права из уговора на треће лице.
-ако превозник не обавља градски и приградски превоз у складу са стандардима
квалитета који су одређени Одлукама Скупштине општине Ћуприја за ову комуналну
делатност.
- ако достави нетачне податке у месечним извештајима из члана 8. став 2. овог уговора,
- ако не поштује обавезе преузете овим Уговором, и у другим случајевима предвиђеним
законом.

Пре покретања процедуре раскида уговора Општина  је у обавези да писаним
путем упозори превозника и да му да примерен рок за отклаљање разлога за раскид
уговора и за изјашњавање о тим разлозима, ако превозник не отклони разлоге за раскид
уговора у одређеном року општина  раскида уговор.

Упозорење из става 2. овог члана упућује председник општине на предлог
Одељења Општинске управе надлежног за контролу извршења овог уговора.
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Члан 26.
Одлуку о једностраном раскиду уговора од стране Општине доноси Скупштина

општине Ћуприја на предлог Општинског већа, а обавештење о једностраном раскиду
уговора превознику доставља председник општине заједно са Одлуком о једностраном
раскиду уговора.

У случају једностраног раскида уговора Општина има право реализације
банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 20. овог Уговора.

Члан 27.
Превозник може једнострано раскинути уговор у случају да Општина:

Не да сагласност на промену предвиђену чланом 7. став 2 овог Уговора у року до
60 дана од дана подношења захтева за промену,

Не плати концесиону накнаду дуже од тридесет дана од рока утврђеном у члану
8. овог Уговора,

Ако би услед донешења Одлука или општих аката од  стране Општине после
закључења овог уговора, наступиле околности које у знатној мери отежавају испуњење
уговорних обавеза Превозника или због истих Превозник не може остварити сврху
уговора, у толикој мери да би по општем мишљењу било неправично одржати уговор  на
снази

Члан 28.
У случају раскида уговора без кривице Општине, Превозник је у обавези да

обавља градски и приградски превоз путника док општина не изабере новог превозника.

У случају раскида уговора због кривице Општине Превозник је у обавези да
обавља градски и приградски превоз путника у року од 120 дана од дана раскида
уговора уз плаћање концесионе накнаде.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.

Ризик за спровођење  пројекта који је регулисан овим уговором сносе Општина и
Превозник свако у складу са својим преузетим уговорним обавезама.

Члан 30
Уговорне стране се обавезују да ће се у случају доношења нових прописа

извршити одговарајућа усклађивања овог уговора са донетим прописима.
Уколико би применом нових прописа, донетих после закључења овог уговора,

наступиле околности које отежавају испуњење уговорних обавеза једне стране или због
истих уговорна страна не може остварити сврху уговора, у толикој мери да би по општем
мишљењу било неправично одржати га на снази, страна којој је отежано испуњење
обавезе односно која не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор
раскине.

Члан 31.
Све измене и допуне овог уговора уговорне стране ће вршити споразумно и то

путем закључивања анекса у писаној форми.

Члан 32.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше мирним путем уз
коришћење одговарајућих метода и поступака за бесконфликтно решавање спорова
(нпр.медијацијом), а уколико то није могуће одлучиваће стварно надлежни суд у складу
са законским нормама којим се одређује надлежност судова.

Члан 33.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих су по 3 (три) за сваку од
уговорних страна.

За Превозника За Општину Ћуприја
_________________ _________________
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Прилог: Концесиони акт за поверавање обављања комуналне делатности градског и
приградског превоза путника на територији општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 8/2018).
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IX – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

Укупан износ трошкова припремања понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: Потпис понуђача
М.П.

______________________ _________________________
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X – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку прикупљања понуда за - Поверавања обављања делатности градског
и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја, бр.К1/2018, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
ЗЈН.
Уколико понуду подноси конзорцијум, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75 СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу,

И З Ј А В У

Понуђач _________________________ у поступку прикупљања понуда за - Поверавања
обављања делатностиградског и приградског превоза путника на територији општине
Ћуприја, бр.К1/2018, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права, а такође гарантујем, да прихватам све услове који су предвиђени
конкурсном документацијом.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група конзорцијум , Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица св-аког понуђача из групе и оверена печатом.
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XII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
(броју аутобуса)

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу потврђујем да располажем са
следећим бројем аутобуса и да у наредних 5 (пет) година, овај број аутобуса, непрекидно ће,
обављати делатност градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја. Број
аутобуса, који имају важећу саобраћајну дозволу у 2018.год. се налазе у овој табели:

Ред. Марка возила РегистрационаГодина Број шасије Капацитет возила

број ознака производње
(укупан број
путника)
бр.места за седење +
бр. места за стајање

1.

2.

3.

4.

5.

Напомена: Понуђач мора навести 5 возила (аутобуса), уколико понуђач има више возила може
да копира образац и исте наведе .

Датум: Потпис понуђача
М.П.

______________________ _________________________
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XIII – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Цена трошкова у
РСД (без ПДВ-а)по
km

Цена трошкова у
РСД (са ПДВ-ом) по
km

понуђена цена

- цена карте превоза по километру за путнике

Дужина путовања (у km)
Цена карате у РСД
(без ПДВ-а)у једном
правцу

Цена карте у РСД
(са ПДВ-ом) у

једном правцу

од 0 до 5
од 6 до 10
од 11 до 15
од 16 до 20
од 21 до 25

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач ће таксативно набројати шта се подразумева и шта чини структуру цене
тршкова пређених по километру односно цену карте превоза(гориво,амортизација,цена
рада,итд...)

Назив трошка
Трошак (динара
по км)

Учешће трошкова
у цени %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

УКУПНО 100 %

Датум: Потпис понуђача
М.П.

______________________ ______________
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XIV– Образац укупне понуде понуђача за целокупни уговорени период

Цена трошкова у
РСД (без ПДВ-а)по
km за укупан
уговорени период

Цена трошкова у
РСД (са ПДВ-ом) по
km укупан
уговорени период

понуђена цена

Напомена: Овај образац неће имати утицаја за оцењивање понуде ,узеће се у обзир само за
проверу банкарске гаранције за добро извршење посла са назначеним износом од 5 % од
укупно понуђене цене понуђача за целокупни уговорени период без ПДВ-а

- Колона 1 – понуђена цена по километру помножено са укупним бројем километара
одређених концесионим актом без ПДВ-а за петогодишњи период важења уговора
- Колона 2 – понуђена цена по километру помножено са укупним бројем километара
одређених концесионим актом са  ПДВ-ом за петогодишњи период важења уговора.


