
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД" 
Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд 

Интернет страница: www.gsp.co.rs 
 

На основу члана 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 
68/15) - у даљем тексту ЗЈН 

ГСП, Кнегиње Љубице 29 Вас 
 ПОЗИВА  

да поднесете понуду за набавку добара 

 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 
 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - добра: ЧЕЛИЧНИ ПОЛУПРОИЗВОДИ И ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ  - ПО ПАРТИЈАМА 
(назив и ознака из општег речника набавке: 44163000 - Цеви и арматура, 44173000 – Трака, 44331000 - 

Шипке), број ВНД-240/17 

Бр. партије Назив партије 
ПАРТИЈА 1: ЧЕЛИЧНИ ПОЛУПРОИЗВОДИ  -  ЧЕЛИК  Č.1212 - ОКРУГЛЕ ЦЕВИ БЕШАВНЕ 

ПАРТИЈА 2: ЧЕЛИЧНИ ПОЛУПРОИЗВОДИ  -  ЧЕЛИК  Č. 1430 - ШИПКЕ ОК ПРЕСЕКА 

ПАРТИЈА 3: ЧЕЛИЧНИ ПОЛУПРОИЗВОДИ  -  ЧЕЛИК  Č.1430 - ШИПКЕ ОКРУГЛОГ ПРЕСЕКА Ф<80mm 

ПАРТИЈА 4: ЧЕЛИЧНИ ПОЛУПРОИЗВОДИ  -  ЧЕЛИК  Č.1430 - ШИПКЕ ОКРУГЛОГ ПРЕСЕКА Ф>80mm 

ПАРТИЈА 5: ЧЕЛИЧНИ ПОЛУПРОИЗВОДИ  -  ЧЕЛИК  Č.4732 - ШИПКЕ ОК ПРЕСЕКА 

ПАРТИЈА 6: ЧЕЛИЧНИ ПОЛУПРОИЗВОДИ  -  ЧЕЛИК  Č.4732 - ШИПКЕ ОКРУГЛОГ ПРЕСЕКА Ф<50mm 

ПАРТИЈА 7: ЧЕЛИЧНИ ПОЛУПРОИЗВОДИ  -  ЧЕЛИК  ЗА ЦЕМЕНТАЦИЈУ - ШИПКЕ ОКРУГЛОГ ПРЕСЕКА 

ПАРТИЈА 11: ЧЕЛИЧНИ ПОЛУПРОИЗВОДИ  - ЧЕЛИЧНИ ПРОФИЛИ 

ПАРТИЈА 12: ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ – БРОНЗАНЕ ОКРУГЛЕ ШИПКЕ 

ПАРТИЈА 13: ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ – БРОНЗАНЕ ОКРУГЛЕ ЦЕВИ - C.CuSn12 

ПАРТИЈА 14: ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ – БРОНЗАНЕ ОКРУГЛЕ ШИПКЕ И ЦЕВИ МАЛОГ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА 

ПАРТИЈА 15: ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ – БРОНЗАНЕ ОКРУГЛЕ ЦЕВИTАНКОГ ЗИДА 

ПАРТИЈА 16: ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ – МЕСИНГАНЕ ОК ШИПКЕ 

ПАРТИЈА 17: ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ – МЕСИНГАНЕ ОКРУГЛЕ ШИПКЕ 

ПАРТИЈА 18: ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ – БАКАРНЕ ЦЕВИ / DEBLJINA 0,9 mm 

ПАРТИЈА 19: ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ – АЛУМИНИЈУМСКИ ЛИМ 

ПАРТИЈА 20: ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ – АЛУМИНИЈУМСКИ ПРОФИЛИ 

ПАРТИЈА 21: ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ – АЛУМИНИЈУМ, ШИПКЕ ОКРУГЛОГ ПРЕСЕКА 

ПАРТИЈА 22. LAJSNA, STEPENISTA “L” PVC 4-5mm X 50 X70X1300 BKM 32100S 

ПАРТИЈА 23. PROFIL, CELICNI NOSACA PATOSA L-2000 KT4 

ПАРТИЈА 24. CEV, MESINGANA Ф38X1.5 

ПАРТИЈА 25. SIPKA, ZA LEMLJENJE ALUMINIJUMA DURAFIX 

ПАРТИЈА 26. ZICA, PALJENA Ф1.2 ZA OSIGURANJE 

ПАРТИЈА 27. CELIK, KVADRATNI 50X50 C.0563 
 

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку предвиђене ЗЈН (чл. 75.), а 
испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77. став 1. ЗЈН, у складу са Конкурсном 

документацијом.  
 

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

Наручилац је спровео отворени поступак за јавну набавку добара: ЧЕЛИЧНИ ПОЛУПРОИЗВОДИ И ОБОЈЕНИ 
МЕТАЛИ  - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 44163000 - Цеви и арматура, 44173000 – 

Трака, 44331000 - Шипке),број ВНД-194/17, за коју је Позив  за подношење понуда објављен на Порталу јавних 
набавки, на Порталу јавних набавки града Београда и интернет страници наручиоца www.gsp.co.rs дана 

11.09.2017.године, као и на Порталу слуђбених гласила РС и база прописа дана 12.09.2017. године. 
Како за партије: 1 – 7, 11 - 27 није пристигла ниједна понуда, то се, сходно члану 107. став 2. Закона о јавним 

набавкама, нису стекли услови за доделу уговора, те је донета Одлука број 194/5 од 19.10.2017. године, да се, 

сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама, ОБУСТАВИ ПОСТУПАК јавне набавке за партије:  
1 – 7, 11 – 27. 

Сходно свему наведеном стекли су се услови да се предметна набавка изврши у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама и то за 

партије: 1 – 7, 11 - 27. 

 

 

 

 



Како је чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама регулисано да "Ако у отвореном, односно 
рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, 

под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке 

спецификације и критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају", позив за подношење 
понуда биће упућен понуђачу који је доставио понуду у отвореном поступку и привредним друштвима за које 

наручилац сматра да могу да одговоре понудом, и то: 
 

Позив за подношење понуда биће упућен следећим потенцијалним понуђачима:  

Р.бр. Назив и адреса понуђача 

1. 
„МЕТАЛ-ЦЕНТАР“ д.о.о., Цара Душана б.б. 22313 Војка,  
E-mail: info@metal-centar.rs;  

2. 
„INTERSTEEL“ д.о.о., Булевар краља Александра 80а, 11000 Београд,  
E-mail:  t.popovic@intersteel.rs;  

3. 
„NBA-COMMERCE“ д.о.о., Благоја Паровића 19А, 11030 Београд,  
E-mail:  nbacom@ptt.rs;  

4. 

„INFAS-HS“ д.о.о.,  
Адреса седишта: 
Ул. Браће Југовића број 11, Београд (Стари Град) 

Адреса за пријем поште: 
Ул. Двадесетседмог Марта број 7 М.М.Луг, 11050 Београд (Звездара) 
Е-mail: infasgas2007@yahoo.com;  

5. 

„METALING“ 
CENTRALA: Vršac 26300, 2. OKTOBRA 105 
PRODAJNI CENTAR: Bela Crkva 26340, Beogradska 50 
TELEFON / FAKS: Centrala 013 851 210, 013 851 081, Komercijala 013 853 032, 013 853 042, 013 853 052 
E-mail: komercijala@metalingdoo.rs; 

6. 

"SLOVAS" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge 
ul. Bulevar Oslobođenja br. 106, 32000, Čačak - SRBIJA 
Telefoni - centrala: 
032/ 374-444 ; 320-550 ; 320-555 ; 300-201 ; 300-202 
Fax: 
032/ 374-444 ; 300 - 204 ; 300 - 225 
E-mail: slovas@slovas.rs;  

7. 

"DZAVIC", 

Bogatić, Sveto Polje bb 
Telefon +381 15 7787 618 
E-mail: dzavic@gromnet.net;  

8. 

"INTEGRAL" Topola 
Princa Tomislava Karađorđevića 21, 34310 Topola 
034/6812-005 – komercijala 
E-mail: integral@livnicaintegral.com; 

 
 

Понуде се могу поднети за једну или више партија предмета набавке. 

Понуђач је дужан да понуди све ставке из конкретне партије за коју конкурише.  
 

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном документацијом. 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена цена – укупна вредност понуде (по 

партијама предмета набавке). 
 

Место испоруке: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд. 
 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију на Порталу 

јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на интенет страници наручиоцa 
www.gsp.co.rs. 
 

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 на број факса 011/366-4087 или на адресу Наручиоца: ГСП, Кнегиње 

Љубице 29, 11000 Београд, са назнаком "За набавку број ВНД-240/17", или електронским путем на e-mail 
marijana.stojanovic@gsp.co.rs  са истом назнаком. 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. 
Радно време писарнице Наручиоца је од 7-16 часова, од понедељка до петка. 
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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. 
 

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: ЧЕЛИЧНИ ПОЛУПРОИЗВОДИ И ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ  - ПО ПАРТИЈАМА - 

..................... (навести партије предмета набавке за које се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ до 
27.11.2017. године до 11,00 часова, позив на број ВНД-240/17». 

 

На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон или емаил 

адресу) 
 

Рок за подношење понуда је 27.11.2017. године до 10,30 часова у писарници наручиоца.  
 

Јавно отварање понуда извршиће се 27.11.2017. године у 11,00 часова, у просторијама ГСП, 
Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда. 
 

Предмет преговарања је: понуђена цена. 

Начин преговарања: Поступак преговарања ће се спровести у три круга, где ће сваком од понуђача 
понаособ, а у присуству осталих понуђача, бити омогућено да се изјасни о цени односно о 

проценту смањења цене. 
Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и поступку преговарања и активно 

учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.   

Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно учешће у 
поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак отварања, оверавање 

пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању и преговарању, итд...) и 
поступку преговарања мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.  

Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као 

општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања и преговарања.  
Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише 

путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не 
достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања понуда и поступка преговарања, 

извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре. 
 

Уколико нико од представника понуђача не буде присутан приликом спровођења преговарачког 
поступка, сматраће се да тај понуђач остаје у свему према датом у својој понуди. 

Једно лице може бити представник само једног понуђача, у супротном Комисија неће омогућити 

представнику да преговара у име понуђача и сматраће се да понуђач остаје у свему датом у 
понуди. 
 

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.  

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда. 
 

Лице за контакт: marijana.stojanovic@gsp.co.rs;  Служба за јавне набавке 
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