На основу члана 35. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016, у даљем тексту: Закон),
Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Давалац концесије: Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45, Београд
;објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за учешће у поступку доделе концесије - „Поверавање управљања
системом јавних бицикала на територији града Београда“.
1. Контакт подаци даваоца концесије:
Назив и адреса Даваоца концесије: Град Београд, Градска управа града Београда,
Секретаријат за саобраћај, ул. 27. Марта 43-45, 11000 Београд, електронска адреса:
saobracaj.javnenabavke@beograd.gov.rs, интернет страница: www. bgsaobracaj.rs
2. Подаци о поступку:
Давалац концесије, поступак доделе концесије спроводи на предлог заинтересованог лица,
за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије, а у складу
са чланом 10. став 1. и чланом 20. став 3. Закона.
Поступак се спроводи на основу Мишљења Комисије за јавно-приватно партнерство, Владе
Републике Србије, бр. 46/2021 од 17.12.2021. године.
Концесија се даје у складу са чл. 35-41. Закона.
3. Предмет концесије, место обављања концесионе делатности и рок трајања
концесије:
Предмет концесије је уступање јавних површина које су у јавној својини града Београда,
концесионару на одређено време, под посебно прописаним условима, ради финансирања,
постављања станица, набавке бицикала и опреме, увођења и управљања системом
јавних бицикала за град Београд, уз плаћање концесионе накнаде.
Место обављања концесионе делатности: Град Београд, Република Србија.
Рок трајања концесије: 15 година.
4. Начин преузимањa конкурсне документације, односно интернет адреса где
је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација доступна је на
Порталу јавних набавки Канцеларије за јавне набавке https://jnportal.ujn.gov.rs/ и на
интернет страници Даваоца концесије www.bgsaobracaj.rs. Накнада за увид или откуп
конкурсне документације неће се наплаћивати.
5. Рок за предају понуда, начин подношења и рок важења понуде, адреса на
коју се достављају понуде, језик и писмо на којем понуде морају да буду
сачињене:
 Рок за предају понуда: до 1. марта 2022. године, до 12 часова, по локалном времену.
 Начин подношења понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном
документацијом и овим јавним позивом, који је објављен у Службеном гласнику РС,
дана 30.12.2021. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу: Град
Београд, Градска управа града Београда – Секретаријат за саобраћај, писарница,
Београд, ул. 27. марта 43-45, са назнаком: Понуда за учешће у поступку давања
концесије - „Поверавање управљања системом јавних бицикала на територији града
Београда“ - НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу
понуђача. Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.





Рок важења понуде: Понуда мора да важи минимум 90 (деведесет) дана од дана
отварања понуда.
Адреса за достављање понуда: ул. 27. Марта 43-45, 11000 Београд, писарница
Секретаријата за саобраћај.
Језик и писмо понуде: понуда мора бити на српском језику. Уколико понуда садржи
документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик
оверен од стране судског тумача.

6. Услови које морају да задовоље понуђачи и исправе којима се доказује
њихово испуњење
За учешће у предметном поступку, привредни субјекти су у обавези да испуне следеће
услове и да о томе доставе тражене доказе:
Основи за искључење:
а) Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од
претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, није
правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен
други период забране учешћа у поступку, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и
кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело
злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне
делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело
трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита,
кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита
и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и
кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и
обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког
удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма,
кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и
превоза лица у ропском односу.
б) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе, доприносе за
обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или
решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања
дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.
в) Да привредни субјект није, у периоду од претходне две године од дана
истека рока за подношење понуда, повредио обавезе у области заштите
животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне
уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других
обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама
међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним
набавкама.
г) Да привредни субјект није у сукобу интереса, у смислу Закона о јавним
набавкама, који се не може отклонити другим мерама.
д) Да привредни субјект није покушао да изврши непримерени утицај на
поступак одлучивања Даваоца концесије или да дође до поверљивих
података, који би могли да му омогуће предност у поступку за доделу
концесије, као и да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу
на одлуке, које се тичу искључења привредног субјекта, избора
привредног субјекта или одлуке о избору најповољније поунуде.
Давалац концесије може да одустане од искључења привредног субјекта из поступка
доделе концесије из разлога претходно наведених у тачкама а) - д) због преовлађујућих
разлога који се односе на јавни интерес, као што је јавно здравље или заштита животне
средине.

Начин доказивања:
Привредни субјект је дужан да, уз понуду достави попуњен и потписан Образац 4 - Изјава
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује
да не постоје основи за искључење, наведени у тачкама а) – д).
Давалац концесије ће, пре доношења одлуке у поступку доделе концесије,
захтевати од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду, да у
року који ће бити одређен у захтеву за доставу доказа којима доказује
непостојање основа за искључење, достави следеће доказе, у неовереним
копијама:
Непостојање основа за искључење, из тачке а) Јавног позива, доказује се
следећим доказима:
Правна лица и предузетници:
1)
Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана
истека рока за подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако
правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне
набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело
преваре; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности;
кривично дело злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем;
кривично дело давања мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст.
2, 3, 4, 6, 8 и 9 Кривичног законика) и кривично дело заснивања ропског односа и превоза
лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1 и 2 Кривичног законика).
2)
Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана
истека рока за подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако
правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне
набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе службеног положаја,
ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело
трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7 Кривичног законика); кривично дело
заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према
малолетном лицу и кривично дело примања мита.
3)
Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим
се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих
кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања
ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, трговине
утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице којем се даје мито
службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, именовања или
постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште седнице
Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; кривична
дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара,
односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело
злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности,
кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе
положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је
предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног
подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма;
кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких
дела и кривично дело терористичког удруживања.
4) Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за
сузбијање корупције, којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано
за нека од следећих кривичних дела: кривично дело примање мита у обављању привредне
делатности; кривично дело давање мита у обављању привредне делатности; кривично
дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању

привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично
дело прања новца.
Законски заступници и физичка лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник или физичко лице није осуђиван за следећа
кривична дела:
1)
кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и
кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
2)
кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба
у вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне
делатности, кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично
дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело
примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело
неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у
обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело
тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично
дело врбовање и обучавање за вршење терористичких дела и кривично дело терористичко
удруживање; кривично дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма;
кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица
у ропском односу.
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника или физичког лица. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих.
Непостојање основа за искључење, из тачке б) Јавног позива, доказује се
следећим доказима:
1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе
за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у
складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале
камате и новчане казне.
2) Потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле
обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са
посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и
новчане казне. Правно лице које се налази у поступку приватизације, уместо доказа из тач.
1) и 2), прилаже потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације.
Привредни субјект који има седиште у другој држави: Ако привредни субјект има седиште
у другој држави као доказ Давалац концесије ће прихватити потврду надлежног органа у
држави седишта привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект има
седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако
докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни
субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје
наведени основи за искључење привредног субјекта.
Привредни субјект који има седиште у другој држави:
Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоје основи за
искључење Давалац концесије ће прихватити потврду надлежног органа у држави седишта
привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно
држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не обухватају
све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да,
уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за
искључење привредног субјекта.
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ, КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, НИЈЕ У

ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ ИЗ ТАЧАКА А) И Б) ЈАВНОГ ПОЗИВА.
Сматра се да привредни субјект који је уписан у Регистар понуђача, Агенције за привредне
регистре, Републике Србије, нема основа за искључење из тачака а) и б) Јавног позива.
Понуђач, који има седиште у другој држави и који је регистрован у Регистру понуђача или
одговарајућем регистру у другој држави, није у обавези да доставља доказе о испуњености
услова, из претходног става, уколико достави доказе да је за упис у одговарајући регистар,
потребно испунити услове из претходног става. Давалац концесије ће као доказ прихватити
извод из одговарајућег регистра, потврду надлежног органа, превод одговарајућег прописа
друге државе или други доказ из којег се може утврдити да услови из претходног става,
представљају услове за упис у одговарајући регистар, друге државе. Ови докази морају
бити преведени на српски језик, од стране овлашћеног тумача и оверени код јавног
бележника.
Испуњеност услова за обављање професионалне делатности:
Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар, ако се такав регистар води у земљи, у којој привредни
субјект има седиште.
Начин доказивања:
Понуђач је дужан да достави попуњен и потписан Образац 4 - Изјава о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Образац 4, потписује овлашћено
лице привредног субјекта.
Давалац концесије ће, пре доношења одлуке у поступку доделе концесије,
захтевати од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду, да у
року који ће бити одређен у захтеву за доставу доказа којима доказује
испуњеност услова за обављање професионалне делатности, достави следеће
доказе, у неовереним копијама:


Извод из Регистра привредних друштава, Агенције за привредне регистре или другог
одговарајућег регистра, који се води у држави, у којој привредни субјект има седиште.
Уколико је поднета заједничка понуда или понуда са подизвођачем, понуђач је дужан да
за сваког члана конзорцијума или подизвођача, достави тражени доказ.
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ, КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, НИЈЕ У
ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Стручни капацитет
Потребно је да привредни субјект располаже стручним капацитетом за учешће
у поступку доделе концесије, односно да је привредни субјект, у периоду од
највише пет последњих година, пре истека рока за подношење понуда:
Управљао или управља системом јавних бицикала, који је поставио, у најмање три града,
од којих најмање један мора имати више од 500.000 становника.
Начин доказивања:
Привредни субјект је дужан да достави попуњен и потписан Образац 4 - Изјава о
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Давалац концесије ће, пре доношења одлуке у поступку доделе концесије,
захтевати од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду, да у
року који ће бити одређен у захтеву за доставу доказа којима се доказује
испуњености услова, у погледу захтеваног стручног капацитета, достави
следеће доказе, у неовереним копијама:
 Образац списка пружених услуга, попуњен и потписан од стране овлашћеног лица
привредног субјекта,



Образац потврде о пруженим услугама, попуњен и потписан од стране овлашћеног лица
наручиоца, за чије потребе је услуга пружена.

НАПОМЕНА:
Ако привредни субјект, који је поднео економски најповољнију понуду не достави тражене
доказе, у остављеном року или достављеним доказима не докаже да испуњава критеријуме
за квалитативни избор привредног субјекта, Давалац концесије ће одбити понуду тог
привредног субјекта и позвати следећег привредног субјекта, који је поднео најповољнију
понуду или ће обуставити поступак доделе концесије, ако постоје разлози за обуставу.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Даваоца концесије о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка доделе јавног уговора, која наступи
до доношења одлуке и да је документује на прописани начин.
7. Критеријум за избор најповољније понуде: економски најповољнија понуда.
Понуде учесника биће рангиране на основу следећих критеријума:
Ред.
Критеријум
Максимални број поена
бр.
1

Концесиона накнада

15

2

Могућност детекције вожње тротоаром

15

3

Динамика имплементације прве фазе

15

4

Провера коришћења заштитне кациге

15

5

Пружање услуге E-Cargo бицикала на захтев

10

6
7

Контрола брзине у зонама

5

Контрола зона са забраном паркирања

5

8

Могућност замене батерије на станицама

5

9

Бесплатни Wi-Fi на станицама

5

10

GBFS и MDS

5

11

Корисничка подршка

5

УКУПНО

100

1. Критеријум „Концесиона накнада“ бодује се на следећи начин :
 Понуда са највећим износом концесионе накнаде бодоваће се са
максималним бројем поена за овај критеријум.
 Преостале разматране понуде, бодоваће се на следећи начин: разматране
концесионе накнаде (α), деле се са највећом понуђеном концесионом
накнадом (ß) и добијени резултат се множи са максималним бројем поена за
овај критеријум (15). Добијени резултат се математички заокружује на једну
децималу и представља износ поена за овај критеријум.
α
𝑥 15 (поена)
ß
2. Критеријум ”Могућност детекције вожње тротоаром”
 Учесник који у својој понуди поседује могућност детекције вожње
тротоаром за возила СЈБ бодује се са максималним бројем поена за овај
критеријум
 Учесници који у својој понуди не поседује могућност детекције се бодују са
0 поена за овај критеријум
3. Динамика имплементације прве фазе (рок имплементације за прву фазу је
максимално 100 дана од дана закључења Јавног уговора)
 Понуда са најкраћим периодом имплементације бодује се са са максималним
бројем поена за овај критеријум





Понуда са другим најкраћим периодом имплементације бодује се са 10 поена
за овај критеријум
Понуда са трећим најкраћим периодом имплементације бодује се са 5 поена
за овај критеријум
Преостале понуде се бодују са 0 поена за овај критеријум

4. Провера коришћења заштитне кациге
 Учесник који у својој понуди поседује могућност провере коришћења
заштитне кациге корисника СЈБ-а, путем скенирања камером у оквиру
апликације, бодује се са максималним бројем поена за овај критеријум
 Учесници који у својој понуди не поседују могућност провере коришћења
заштитне кациге корисника СЈБ-а се бодују са 0 поена за овај критеријум
5. Пружање услуге E-Cargo бицикала на захтев
 Учесник који у својој понуди поседује могућност пружања услуге E-Cargo
бицикала
на захтев са минимум 10 E-Cargo бицикала бодује се са
максималним бројем за овај критеријум
 Учесници који у својој понуди не поседују могућност пружања услуге ECargo бицикала на захтев са минимум 10 E-Cargo бицикала бодују са 0
поена за овај критеријум
6. Контрола брзине у зонама
 Учесник који у својој понуди поседује могућност контроле брзине возила
СЈБ у зонама бодује се са максималним бројем поена за овај критеријум
 Учесници који у својој понуди не поседују могућност контроле брзине
возила СЈБ у зонама се бодују са 0 поена за овај критеријум
7. Контрола зона са забраном паркирања
 Учесник који у својој понуди поседује могућност контроле зона са забраном
паркирања за возила СЈБ бодује се са максималним бројем поена за овај
критеријум
 Учесници који у својој понуди не поседују могућност контроле зона са
забраном паркирања за возила СЈБ се бодују са 0 поена за овај критеријум
8. Могућност замене батерије на станицама
 Учесник који у својој понуди поседује могућност замене батерије на
станицама за возила СЈБ бодује се са максималним бројем поена за овај
критеријум
 Учесници који у својој понуди не поседују могућност замене батерије на
станицама за возила СЈБ се бодују са 0 поена за овај критеријум
9. Бесплатни Wi-Fi на станицама
 Учесник који у својој понуди поседује могућност бесплатног Wi-Fi на
станицама СЈБ бодује се са максималним бројем поена за овај критеријум
 Учесници који у својој понуди не поседују могућност бесплатног Wi-Fi на
станицама СЈБ бодује се са 0 поена за овај критеријум
10. GBFS и MDS
 Учесник чији понуђени систем испуњава GBFS и MDS спецификације бодује
се са максималним бројем поена за овај критеријум
 Учесник чији понуђени систем не испуњава GBFS и MDS спецификације
бодује се са 0 поена за овај критеријум
11. Корисничка подршка (понуђач мора да понуди најмање један од наведених видова
пружања корисничке подршке)
 Учесник који у својој понуди поседује могућност пружања корисничке
подршке путем чета уживо (live chat-a) бодује се са 3 поена




Учесник
подршке
Учесник
подршке

који у својој понуди поседује могућност пружања корисничке
путем бесплатног телефона бодује се са 1 поен
који у својој понуди поседује могућност пружања корисничке
путем електронске поште бодује се са 1 поен

Резервни критеријум за избор најповољније понуде
Уколико две или више понуда имају исту број поена, уговор ће бити додељен понуђачу
који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико након рангирања на основу критеријума
за избор и резервних критеријума, није могуће донети Одлуку и избору најповољније
понуде, Давалац концесије ће јавни уговор доделити понуђачу који буде извучен путем
жреба, на начин ближе одређен Конкурсном документацијом.
8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се
дана 1. марта 2022. године, у 12:30 часова, по локалном времену, у просторијама
Секретаријата за саобраћај, II спрат, Београд, ул. 27. Марта 43-45, Београд.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а
активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења
предати Стручном тиму, пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде потписано од
стране овлашћеног лица понуђача.
10. Датум достављања обавештења о исходу поступка:
Одлуку о избору најповољније понуде, са копијом Записника о отварању и оцени понуда,
Давалац концесије дужан је да, без одлагања, достави сваком понуђачу препорученом
поштом са повратницом или на други начин којим достављање може бити доказано.
11. Назив и адреса тела надлежног за решавање по захтевима за заштиту права
и рокови за њихово подношење:
Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са законом којим
се уређују јавне набавке.
Свако лице које је заинтересовано за учешће или које учествује у поступку доделе јавног
уговора на основу закона може Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки поднети захтев за заштиту права против одлука јавног тела које спроводи поступак
које се могу одвојено побијати, а које су према мишљењу тог лица донете незаконито.
Захтев за заштиту права подноси се Даваоцу концесије, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина
22-26, 11000 Београд.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка доделе концесије, против
сваке радње Даваоца концесије, осим ако Законом није другачије одређено.
Рокови за подношење захтева за заштиту права су:
- Најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, у случају да се захтев за
заштиту права односи на конкурсну документацију или било коју другу радњу у вези
са поступком доделе концесије која је предузета пре истека рока за подношење
понуда, и
- 15 дана од дана достављања Одлуке о избору најповољније понуде или Одлуке о
поништају поступка доделе концесије, понуђачу.
Уколико је у истом поступку доделе концесије, 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.
Приликом подношења захтева за заштиту права Даваоцу концесије, подносилац захтева је
дужан да достави доказ о уплати таксе, у складу са законом.

