
Страна 1 од 1 

На основу члана 55. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 

68/15) - у даљем тексту ЗЈН 
ЈКП ГСП "БЕОГРАД" 

објављује 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ 

без објављивања позива за подношење понуда - сходно члану 36. став 1. тачка 2. ЗЈН 
 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11000 
Београд, http://www.gsp.rs 

Врста наручиоца: јавно комунално предузеће 
Назив предмета набавке - Услуге: РЕМОНТ ДЕЛОВА KIEPE (назив и ознака из општег речника набавке:  

50222000 -  Услуге поправке и одржавања возних средстава), број ВНУ-352/18 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 

ЈКП ГСП ''БЕОГРАД'' има потребу за извршењем услуге ремонта делова вучне опреме чији је произвођач 

''Kiepe Electric GmbH'' из Немачке. Наведена фирма је једина која врши поправку делова вучне опреме 

која је специјално дизајнирана за шинска возила (у нашем случају трамвај типа CAF). Напомињемо да до 
сада нисмо ремонтовали делове вучне опреме на трамвајима CAF, као и да је опрема коју траба 

ремонтовати у квару. Такође наглашавамо да су трамваји CAF велике вредности и да је потребно 
ремонтовати опрему на 15 трамвја (оријентационо). 

Потреба за поправком ове високософистициране електричне опреме је изузетно велика, јер су у питању 
делови који управљају радом система за вучу и кочење на возилу, што је са аспекта безбедности на 

највишем могућем приоритету, а услед чије неисправности трамваји не могу да буду оперативни. 

Узимајући у обзир да се ради о високоспецијализованој опреми која је рађена у микропроцесорској 
технологији (модули који у себи имају чипове, у које су имплементирани софтвери које има само 

произвођач), њену високу вредност, чињеницу да је за њену поправку и тестирање потребно коришћење 
специјализованих софтверских алата којима располаже само матична фабрика, као и чињеницу да на 

територији Републике Србије произвођач нема генералног заступника и овлашћени сервис, произилази да 

је поправку једино у могућности да изврши произвођач предметних модула, а то је ''Kiepe Electric GmbH'' 
из Немачке. 

Обзиром на неопходност исправног функционисања делова KIEPE, а пре свега из разлога нормалног 
функционисања трамвајског саобраћаја у Граду Београду, као и добијене информације од произвођача 

којом је са сигурношћу потврђено да на територији Републике Србије исти нема генералног заступника и 

овлашћени сервис, Наручилац је дана 31.10.2018. године упутио захтев Управи за јавне набавке за 
мишљењем о основаности примене преговарачког поступка сходно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о 

јавним набавкама. 
О захтеву Наручиоца Управа за јавне набавке је донела мишљење број 404-02-4547/18 од 08.11.2018. 

године (на писарницу Наручиоца заведено под бројем 13250/1 дана 14.11.2018. године) у којем се наводи 
да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда сходно 

члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Сходно свему наведеном, Позив за подношење понуде биће упућен понуђачу 
 

 

 

 

 

Назив понуђача Седиште 

''Kiepe Electric GmbH'' Kiepe Electric GmbH, Kiepe-Platz 1, D-40599 Dusseldorf 


