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ЈАВНА НАБАВКА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ
ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈПП ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОДНОСНО РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ
Редни број јавне набавке 1.3.32
Захтев за додатно појашњење бр.1
1) Наручилац, у делу Конкурсне документације који се односи на средства обезбеђења
Понуђача, и то гаранције за озбиљност понуде у поступку одабира приватног партнера, као и
гаранције за добро извршење посла која се предаје након закључења Јавног уговора о јавноприватном партнерству, дефинише у детаље обавезе Понуђача на странама 30-38. Мишљења
смо да је потребно и пределажемо да Наручилац размотри дефинисање средстава обезбеђења
која треба да обезбеди Наручиоца за плаћање Годишњих, односно месечних накнада за
доступност инфраструктуре, у складу са бројем месеци, односно година у којима наведена
накнада доспева на наплату. Уобичајено прихватљиво средство обезбеђења за Приватне
партнере и банке и друге финансијске институције које обезбеђују пројектно финансирање, у
оваквим случајевима, било би давање довољног броја меница са меничним овлашћењима, у
циљу обезбеђења обавезе плаћања Јавног партнера према Приватном партнеру. Овакво
дефинисано средство обезбеђења, омогућило би финансирање овог пројекта, који се као и
сви остали ЈПП пројекти само делом финасирају из капитала Приватног партнера, а већим
делом из пројектног зајма који узима Приватни партнер. Како би пројекат био банкабилан,
односно у облику који је прихватљив банкама и другим финансијским институцијама за
финансирање, ова питања је неопходно експлицитно навести у Конкурсној документацији и
Моделу уговора.
2) У складу са наводима из тачке 1) изнад, у Моделу уговора, у члану 26. којим се уређују
питања „Обештећења, гаранција и уговорних потраживања“, поред обавеза Приватног
партнера за достављање Гаранције за добро извршење посла, као услова ступања на снагу
Јавног уговора о ЈПП, и то у року од 30 дана од дана његовог закључења, мишљења смо и
предлажемо да се у наведеном члану, дефинише и обавеза Јавног партнера за давање
средстава обезбеђења плаћања Накнаде за доступност путне инфраструктуре, којом би се
повећао ниво правне и финансијске сигурности Приватног партнера, а уједно и повећала
вероватноћа да ће за предметно јавно-приватно партнерство бити обезбеђено финансирање.
Имајући све напред наведено у виду, молимо Вас да пажљиво размотрите наше захтеве, те
уколико сматрате да су опрадани, предметну конкурсну документацију и модел уговора

уподобите на начин како би предметни пројекат на тржишту испунио услове за
финансирање, и како би се имплементирао од стране најповољнијег понуђача кога изаберете.
Одговор
Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица те ће извршити измену конкурсне
документације.
Комисија за јавну набавку

