КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Облик понуде
Понуде морају бити сачињене на српском и језику и ћириличном писму. Сва документација на
страном језику мора бити достављена и у преводу на српски језик овереном од стране
овлашћеног судског тумача.
Свака страна понуде мора бити парафирана, док сваки од елемената понуде мора бити потписан
од стране овлашћеног лица и оверен печатом, уколико постоји. Понуде се подносе у три
примерка и у електронској верзији на ЦД-у. Сва три примерка и ЦД се достављају у затвореним
ковертама, са назнаком „КОНЦЕСИЈА ЗА УРБАНУ ОПРЕМУ“ и назнаком идентитета понуђача.
Садржај отворених коверата се неће узимати у разматрање.
Понуде се достављају поштом или непосредном предајом на писарницу Скупштине Града
Београда, у Улици Драгослава Јовановића број 2, најкасније до 12. децембра 2016. године до
15:30 часова. Јавно тело задржава право да продужи овај рок и не сноси било какву одговорност
за евентуалне трошкове или штету које би такво продужење рока нанело било ком лицу. Понуде и
приложена документација не враћају се подносиоцу.
2. Садржај понуде
Основни подаци о понуђачу и изјава о
одговорности

А. Финансијска понуда

Понуђач је дужан да у понуди наведе основне
податке (пословно име, адресу седишта,
матични број и ПИБ уколико постоје, законског
заступника или друго овлашћено лице и контакт
детаље).
Поред тога, понуђач је дужан да приложи изјаву
да
под
кривичном
и
материјалном
одговорношћу гарантује за тачност свих податак
наведених у понуди, потписану од стране
овлашћеног лица и оверену печатом, уколико
постоји.
Финансијска понуда се даје по следећим
параметрима:
i.
Износ концесионе накнаде;
ii.
Јединична цена по сваком елементу
урбане опреме без ПДВ;
iii.
Укупан буџет за финансирање набавке
елемената урбане опреме који се не
могу комерцијално користити без ПДВ.
У случају да јединична цена елемената урбане
опреме који се не могу комерцијално користити
из објективно оправданих разлога буде виша од
наведене у понуди, понуђач ће бити везан

Б. Предложени рок трајања концесије

В. Техничка спецификација елемената урбане
опреме

Прилози

укупним буџетом за финансирање набавке
елемената урбане опреме који се не могу
комерцијално користити наведеним у понуди.
Јавно тело задржава право да цени да ли се у
сваком конкретном случају прекорачење
јединичне цене може сматрати објективно
оправданим, и има право да захтева од
понуђача све доказе с тим у вези.
Предложени рок трајања концесије не може
бити дужи од 25 година, нити краћи од 5
година. Рок почиње да тече даном ступања
јавног уговора на снагу.
Техничка спецификација се даје за сваки
појединачни елемент урбане опреме, и садржи
његову скицу са димензијама са кратким
описом.
i.
Докази које су понуђачи обавезни да
доставе уз понуду у сврху доказивања
њихове оспособљености наведени у
јавном позиву
ii.
Пуна листа повезаних друштава
iii.
Обезбеђења у корист јавног тела

3. Рок важности понуде
Понуде се дају са роком важности од 90 дана од 12. децембра 2016. године.
4. Опис предмета концесије
Предмет концесије је финансирање ради набавке и предаје граду Београду ради постављања
одређених елемената урбане опреме који се не могу комерцијално користити и финансирање
набавке, постављање, одржавање и комерцијално коришћење одређених елемената урбане
опреме који се могу комерцијално користити, на територији 10 градских општина обухваћених
Генералним урбанистичким планом града Београда, на период до 25 година.
Конкретни елементи урбане опреме из предмета концесије, како су дефинисани Каталогом
урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије града Београда
обухваћене Генералним урбанистичким планом, су:
А.2.1.4.

А.2.2.1.

Б.1.1.8.

Б.5.1.1.

А.2.1.5.

А.2.2.2.

Б.1.1.9.

Б.5.2.1.

А.2.1.6.

А.2.2.3.

Б.2.1.3.

Б.6.6.4.

А.2.1.8.

А.2.2.4.

Б.2.1.4.

Б.6.6.5.

А.2.1.9.

Б.1.1.1.

Б.2.1.5.

Б.6.6.6.

А.2.1.10.

Б.1.1.5.

Б.2.1.6.

Б.6.7.1.

А.2.1.11.

Б.1.1.6.

Б.2.1.7.

А.2.1.12.

Б.1.1.7.

Б.2.3.1.

5. Нацрт јавног уговора о концесији
Нацрт основних елемената јавног уговора ће бити постављен на интернет страници јавног тела.
Потенцијални понуђачи могу слати коментаре до истека рока за подношење понуда, без
ограничења у погледу броја и садржине коментара. Јавно тело неће преговарати са
потенцијалним понуђачима, али задржава право да ревидира јавни уговор у складу са њиховим
коментарима. Коначна верзија јавног уговора, одобрена од стране Градског правобранилаштва
града Београда, ће бити понуђена на потписивање понуђачу чија понуда буде оцењена као
најповољнија у разумном року, у складу са међународном праксом, а сама понуда ће бити
саставни део коначне верзије јавног уговора.
6. Услови и докази које су понуђачи обавезни да доставе уз понуду у сврху доказивања
њихове оспособљености
Услови и докази које су понуђачи обавезни да доставе уз понуду у сврху доказивања њихове
оспособљености су наведени у јавном позиву.
7. Захтев за доставу пуне листе повезаних друштава
Понуђачи су дужни да доставе пуну листу повезаних друштава. Под повезаним друштвима се
подразумевају посредни и непосредни власници понуђача до нивоа физичких лица, без обзира на
проценат власништва, друштва чији су власници иста лица, као и зависна друштва понуђача.
8. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде
Одлука о избору најповољније понуде ће се донети у року до 27. децембра 2016. године.
9. Обезбеђење у корист јавног тела
Понуђач је дужан да достави одрговарајућа средства обезбеђења у корист јавног тела у складу са
концесионим актом.

Јавно тело задржава право да мења конкурсну документацију и не сноси било какву одговорност
за евентуалне трошкове или штету које би ма која измена конкурсне документације нанела било
ком лицу.

Јавно тело задржава право да тражи додатне информације и поставља питања понуђачу по
подношењу и отварању понуде. Понуђач може тражити додатне информације и постављати
питања јавном телу до подношења понуде на контакт телефон и адресу електронске поште
назначене у јавном позиву.

