ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"
Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд
Интернетстраница: www.gsp.co.rs
На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број
124/12,14/15 и 68/15) - у даљем тексту ЗЈН
ГСП, Кнегиње Љубице 29, објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда за набавку услуга у отвореном поступку
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услугa: РЕМОНТ КОМПРЕСОРА ЗА ТРАМВАЈЕ (назив и
ознака из општег речника набавке: 50531300 - Услуге поправке и одржавања
компресора), број ВНУ-276/19
Право учешћа имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку
предвиђене ЗЈН (чл. 75.) и додатне услове (чл. 76.) предвиђене у овом поступку јавне
набавке, а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77. став 1. ЗЈН, у
складу са Конкурсном документацијом.
Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном
документацијом.
Понуде се могу поднети за једну или више партија предмета набавке.

Понуђач је дужан да понуди све ставке из обрасца понуде за све партије за које
доставља понуду.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена:
- за партију 1 (укупан збир јединичних цена позиција од 1 до 6 (I) + збир укупних
вредности за позиције од 1 до 16 (II);
- за партију 2 ( укупан збир јединичних цена позиција од 1 до 5 (I) + збир укупних
вредности за позиције од 1 до 27 (II) + укупан збир јединичних цена за позиције од 1 до 5
(III), с тим што ће се реализација уговора за све партије предмета набавке вршити највише
до износа процењене вредности сваке партије предмета набавке, из тачке 1. Одлуке о
покретању поступка број 276 од 02.09.2019. године.
Место извршења: локација Извршиоца.
Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници
наручиоцa www.gsp.co.rs.
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку, Наручилац ће благовремено
објављивати на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда
и на својој интернет страници.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи
могу тражити писаним путем, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда тако што ће захтев за додатним информацијама и појашњењем доставити путем
факса на број 011/366-4087 или електронским путем на e-mail jelena.pavlovic@gsp.co.rs; са
назнаком "За набавку број ВНУ-276/19". Додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде понуђачи могу тражити радним даном од понедељка до
петка у периоду од 07 до 15 часова.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града
Београда и својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева.

Уколико последњи дан рока за објаву објашњења садржаја конкурсне документације пада у
суботу, недељу, на државни празник или на дан када служба Наручиоца не ради, рок
истиче првог наредног радног дана.
Уколико понуђач захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде достави након 15 часова сматраће се да их је Наручилац примио првог наредног
радног дана од кога почиње да тече законски рок за достављање одговора (нпр. уколико
понуђач достави захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем
понуде у петак у 15,15 часова, сматраће се да их је доставио у понедељак, осим уколико је
реч о државном празнику или када служба наручиоца не ради, кад ће то бити први наредни
радни дан).
Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на
начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара,
непосредно или путем поште са назнаком:
«ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: РЕМОНТ КОМПРЕСОРА ЗА ТРАМВАЈЕ - .....................
(навести партије предмета набавке за које се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ до
27.09.2019. године до 10,00 часова, позив на број ВНУ-276/19».
На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт
телефон или e-mail адресу).
Рок за подношење понуда је 27.09.2019. године до 09,30 часова у писарници
Наручиоца на адресу: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.
Јавно отварање понуда извршиће се 27.09.2019. године у 10,00 часова, у
просторијама ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда.
Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно
учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.
Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања
понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност
понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити 40 дана од
дана отварања понуда.
Неблаговремене понуде неће бити разматране.
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт: Служба за јавне набавке.

