I 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 55. став 1. тачка 2. и члана 57. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/12,14/15 и 68/15)
ГСП, Кнегиње Љубице 29
упућује
ПОЗИВ
за подношење понуда за набавку добара у II фази квалификационог поступка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Aлат (ручни, мерн, резни, пнеуматски, електрични и алат за
машине за одржавање возила) Назив и ознака из општег речника набавке: : 42650000
Пнеуматски ручни алати и ручни алати на моторни погон)
ШИФРА
Бр.
Назив и ознака из општег речника
Назив партије
партије
набавке
ГСП
1
2

42650000 Пнеуматски ручни алати и
ручни алати на
моторни погон
42650000 Пнеуматски ручни алати и
ручни алати на
моторни погон

511762301

Преносни уређај за детекцију гаса

511763101

Преносни уређај за детекцију гаса

Право учешћа имају понуђачи којима је Одлуком Наручиоца број 189/16 од 17.09.2015. године
призната квалификација у I фази квалификационог поступка, број КПД-189/15 - за листу Б, и то:
DEMAX DOO, Булевар Војводе Мишића 39а 11000 Београд mail: office@demax.rs
ЕCOMEX DOO, Шпанских бораца 22ДЕ 11070 Нови Београд mail: ecomexbg@gmail.com
ЕНИПИНВЕСТ ДОО, Моштаничка 86, 11261 Мала Моштаница mail: nikola@enipinvest.com
M.П.А.Петровић ДОО, Николаја Гогоља 30В, 11030 Београд mail: mpapetrovic@gmail.com
ELTEC EXPORT-IMPORT DOO, Радничка 53, 11030 Београд mail: info@eltec.rs
MIXICOM DOO, Мајора Зорана Радосављевића 224/8 11273 Београд, mail: mixing@eunet.rs
MAGNAT DOO, Драгомира Станојловића 56, 11260 Умка mail: office@magnat-alati.rs
КОМЕРЦ ПРОГРЕС ДОО, Цара Душана 17, 22320 Инђија mail: office@komercprogres.com
УНИОР ТЕОС АЛАТИ ДОО, Господара Вучића 22, 11118 Београд, mail: zlatomir.radic@uniorteos.com

Понуде се могу поднети за једну или више партија предмета набавке.
Понуђач мора понудити све ставке у оквиру партије за коју доставља понуду.
Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном документацијом.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена - по партијама предмета
набавке.
Место испоруке: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу
тражити писаним путем најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда тако што ће
захтев за додатним информацијама и појашњењем доставити на: факс број 011/366-40-87 или на
адресу Наручиоца: ГСП, Кнегиње Љубице 9, 11000 Београд, са назнаком "За набавку број КПД289/15", као и електронским путем на e-mail danijela.terzic@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.
Наручилац ће заинтересованом лицу за додатним информацијама и појашњењима у вези са
припремањем понуде објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

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: Aлат (ручни, мерни, резни, пнеуматски, електрични и алат за
машине за одржавање возила) - по партијама - ..................... (навести партије предмета
набавке за које се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ до 30.11.2015. године до 12,00 часова,
позив на број КПД-289/15, II фаза квалификационог поступка».
На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон
или e-mail адресу).
Рок за подношење понуда је 30.11.2015. године до 11,30 часова у писарници Наручиоца.
Јавно отварање понуда извршиће се 30.11.2015. године у 12,00 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.
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, итд...) 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.
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, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.
Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Неблаговремене понуде неће бити разматране.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт: Служба за јавне набавке.

