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)
ГСП, Кнегиње Љубице 29 Вас
ПОЗИВА
да поднесете понуду за набавку добара
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
сходно члану 36.став 1.тачка 1. ЗЈН
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: УСИСНИ И ИЗДУВНИ СИСТЕМ ЗА АУТОБУСЕ (ЦЕВИ, НОСАЧИ,
ОБУЈМИЦЕ, ЗАШТИТНИ ЛИМОВИ, ЗАПТИВАЧИ...)- ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег
речника набавке: 34312000 - Делови за моторе), број ВНД-254/15
Редни
број
партије

Шифра
ГСП-а

Партија
51.

110170601

Партија
57.

Каталошки број
или одговарајуће

Jед.
мере

Oрјен.
Кол.

CEV, TURBOPUNJACA KA
INTERKULERU PRVA O345C

A.671.500.06.78
(Mercedes Benz)
или одговарајуће

kom

1

112523001

CEV, TURBOPUNJACA
PRIKLJUCNA LUH22 IK201 EBRD

11.0412.0489
или одговарајуће

kom

1

Партија
58.

112524901

CEV, TURBOPUNJACA PREDNJA
LUH22 IK201EBRD

kom

1

Партија
64.

107699001

STEGA, IZDUVNE CEVI ZADNJE
OM447hLA/457hLA

11.0412.0110
или одговарајуће
A.613.997.00.90
(Mercedes Benz)
или одговарајуће
229843 (FAP)
или одговарајуће
216883 (FAP)
или одговарајуће

kom

25

kom

30

kom

30

A.457.142.01.80
(Mercedes Benz)
или одговарајуће

kom

20

A-01-MM-23-001

kom

40

A.457.098.00.80
(Mercedes Benz)
или одговарајуће

kom

3

Партија
65.
Партија
66.

116720001
116721901

НАЗИВ ПАРТИЈЕ

STEGA, CEVI USISNOG VODA
f100 A537.3.1
STEGA, CEVI USISNOG VODA
f104 IK103F

Партија
69.

115700001

LIM, ZASTITNI IZDUVNE GRANE
MOTORA OM457HLA

Партија
90.

103852401

ZAPTIVKA, IZDUVNE GRANE
MOTORA D10/E1/E2

Партија
94.

109324001

ZAPTIVAC, USISNE GRANE DO
CEVI OM457hLA FAP
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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 упућен je понуђачима који су доставили понуде у отвореном
поступку и привредним друштвима за које наручилац сматра да могу да одговоре понудом, и то:
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Назив
‘’TURBO’’ZR,
«DEWACO»
«SWISS TRADE»
«OMNIA»
ALEMANI TRADE
DINARA
EMILFREY
SDT GROUP
EURO UNA
TEHNIKA
VIKONT
VEMUS AUTOKOMERC
METALKOP PRODUKT
KOMERC PROGRES
DIPEM
TMB KOMERC
TURBO
ENIPINVEST
BUSMAG
SWISS TRADE
IKARBUS
PROLETER
EXIT PROKUPLJE
CITY AUTOTEHNIK

е-mail адреса понуђача
office@turbozr.com
delovi@man.rs
office@swisstrade-online.com
m.popovic@omnia.co.rs
office@alemanitrade.rs
dusko.bektasevic@gmail.com
dragan.drezgic@emilfrey.rs
aleksandar.jovanovic@sdtgroup.rs
eurouna@eunet.rs
tehnika@eunet.rs
office@vicont.rs
vemus@eunet.rs
office@mtp.co.rs
office@komercprogres.com
office@dipem.rs
tmbkomerc@yahoo.com
chamaga@sbb.rs
nikola@enipinvest.com
busmag@beotel.rs
servis@swisstrade-online.com
vesna.antanasijevic@ikarbus.rs
proleter2@ptt.rs
office@exitltd.co.rs
cityautotehnik@gmail.com

Право учешћа имају понуђачи која испуњавају услове за учешће у поступку предвиђене Законом о
јавним набавкама (чл. 75.), а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана
77.став 1. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом.
Понуде се могу поднети за једну или више партија предмета набавке.
Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном документацијом.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Место испоруке: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију на
Порталу јавних набавки и на интенет страници наручиоцa www.gsp.co.rs .
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 појашњења доставити на број факса 011/366-4087 или на адресу
Наручиоца: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, са назнаком "За набавку број ВНД254/15",као и електронским путем на маил (marijana.stojanovic@gsp.co.rs)
Наручилац ће заинтересованом лицу за додатним информацијама и појашњењима у вези са
припремањем понуде објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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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 УСИСНИ И ИЗДУВНИ СИСТЕМ ЗА АУТОБУСЕ (ЦЕВИ, НОСАЧИ,
ОБУЈМИЦЕ, ЗАШТИТНИ ЛИМОВИ, ЗАПТИВАЧИ...)- ПО ПАРТИЈАМА - .....................
(навести партије предмета набавке за које се конкурише) – НЕ ОТВАРАТИ до
28.09.2015. године до 09,00 часова, позив на број ВНД - 254/15».
На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон
или емаил адресу)
Рок за подношење понуда је 28.09.2015.године
наручиоца.

до

08,30 часова у писарници

Јавно отварање понуда извршиће се 28.09.2015.године у 09,00 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.
Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт: Маријана Стојановић, е-маил: marijana.stojanovic@gsp.co.rs

Страна 3 од 3

