ЈАВНА НАБАВКА
„ПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНИХ БИЦИКАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БЕОГРАДА“
БР. ЈН 17/19
ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ОД 27.09.2019.ГОД.
Питањa заинтересованог лица:
1.

У вашим одговорима на питања потенцијалних понуђача бр. 4 (од 24.9.2019.)
напоменули сте у питању бр. 1 да је детаљан ЈПП пројекат (припрема овог
тендера) доступан на захтев. Стога наш конзорцијум љубазно тражи копију овог
ЈПП пројекта, са припадајућом финансијском моделизацијом.

Увид у пројекат и копију истог можете добити у просторијама Секретаријата за
саобраћај, 27. марта 43-45, Београд, сваког радног дана у периоду од 7:30 до
15:30 часова.
2.

Љубазно тражимо да се у тендерском досијеу, и за механичке и за електричне
бицикле, минималан број степена преноса промени у 3 (уместо садашњих 7), као
што је тржишни стандард.

3.

Такође љубазно тражимо да у тендерском досијеу ГПС буде само опциони
елемент, који није пондерисан.

4.

Такође предлажемо да се минимални новчани улог приватног партнера смањи
са 30% (142.632.020,00 РСД без ПДВ-а) на 5% од укупног новчаног улога
(тотални улог је 442.632.022,00 РСД без ПДВ-а), што износи 22.131.600,00 РСД
без ПДВ-а.

5.

Узимајући у обзир да ће приватни партнер допринети ЈПП пројекту (београдски
систем јавних бицикала) не само новцем, већ и знањем и искуством, као што је
- познавање функционисања јавних бицикла и јавног превоза, приступ
квалитетном снабдевању опремом и резервним деловима, стручност у
одржавању и управљању системом јавних бцикала, експертиза у развоју
софтверских апликација, итд..., чини се важним и такође пресудним да структура
акционара ДПН-а (и однос власништва) треба да се разликује од структуре
новчаних улагања. На пример, ако приватни партнер доноси 30% улагања у
готовини у ДПН-у, приватни партнер би требало да добије око 45-55%
власништва у ДПН-у, а не 30%.

6.

Што се тиче банкарске гаранције за озбиљност понуде (2% од уложеног новца),
то је за нас неприхватљив ризик, стога предлажемо да се тај захтев уклони.

7.

Такође предлажемо да се дода опција да приватни партнер доноси у ДПН не
само текуц́а средства као што је готовина (материјална имовина), вец́ и фиксна

средства (попут бицикла и станица), као и нематеријалну
(интелектуална својина, софтвери, експертиза, знање и искуство... ).
8.

имовину

Због свих ових захтеваних измена, предлажемо де се рок за подношење понуда
одложи за један или два додатна месеца. То би дало би више времена свим
заинтересованим странама да припреме бољи досије и понуду.картице са НФЦ
технологијом или и на остале (које би захтевале посебне читаце картица)?

За питања од броја 2. до броја 8. одговор је следећи: Наручилац остаје при
условима дефинисаним у Конкурсној документацији.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

