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Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд
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На основу члана 55., 57. и 60. а у вези са чланом 34. став 6. ЗЈН (Службени гласник РС број 124/12)
ЈКП ГСП "БЕОГРАД"
Кнегиње Љубице 29
објављује
ПОЗИВ ЗА АЖУРИРАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
за подношење пријава за набавку добара у I фази квалификационог поступка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ДОВОДА ГОРИВА МОТОРА - ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ И ВИСОКОГ
ПРИТИСКА И ЦЕВИ И ДЕЛОВИ ЦЕВИ (ЦЕВИ ХПВ-А, ТУРБОПУЊАЧА) ЗА АУТОБУСЕ - по партијама, број КПД06/15 (ажурирање листе)
Назив и ознака из
општег речника
набавке
34320000 Механички
резервни
делови, осим
мотора и делова
мотора

Назив набавке
Резервни делови довода
горива мотора - инсталација
ниског и високог притиска и
цеви и делови цеви (цеви
ХПВ-а, турбопуњача) за
аутобусе - по партијама

Предмет набавке (у II фази
квалификационог поступка)

Укупна процењена
вредност
(у динарима)

- Гарнитура цеви Високог
притиска,
- Цеви високог и ниског притиска,
- Цеви за хлађење мотора,
- Цеви за довод уља
турбопуњача,
- Носачи цеви за гориво,
- Наставци, прстенови, ...

3.414.812,00

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове за учешће у поступку предвиђене ЗЈН
(члан 75. и члан 76.) а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77. став 1. ЗЈН, у
складу са Конкурсном документацијом.
Поступак се спроводи ради признавања права на квалификацију у I фази квалификационог поступка и ради
закључења Уговора о јавној набавци у II фази квалификационог поступка.
Подносиоцима пријаве којима буде признато право на квалификацију у I фази, иста се признаје до
31.12.2016. године, oд дана коначности Одлуке о признавању квалификације, у складу са чланом 34. став
3. ЗЈН.
Наручилац има право да, како у поступку разматрања пријава, тако и у току важења листе квалификованих
кандидата, изврши контролу испуњености услова код подносиоца пријаве/кандидата, што је исти дужан да
омогући, с тим што је Наручилац дужан да најави контролу најмање 3 дана раније.
Листа кандидата којима се признаје квалификација мора имати најмање 5 кандидата.
Наручилац ће искључити кандидата са листе уколико у току периода важења листе дође до промена у
погледу испуњености обавезних или додатних услова за ПРИЗНАВАЊЕ КВAЛИФИКАЦИЈЕ или ако стекне
негативну референцу у току важења листе.
Листа кандидата ће бити ажурирана сваких 6 месеци признавањем квалификација сваком
подносиоцу пријава који испуни услове из позива за достављање пријава и конкурсне
документације, а који је у међувремену поднео пријаву за признвање квалификација.
Позив за подношење пријава и конкурсна документација биће доступни заинтересованим лицима на
Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници наручиоца, све
време трајања листе.
Пријава мора бити припремљена и поднета у складу са позивом за подношење пријава и Конкурсном
документацијом.
Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници наручиоцa
www.gsp.co.rs.
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским
обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Подаци у вези са пореским обавезама се могу добити у Министарству финансија - Пореска управа, ул. Саве
Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, www.poreskauprava.gov.rs;
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине - Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића бр. 27 а, 11160 Београд,
www.sepa.gov.rs;
Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина бр. 11, 11000 Београд, www.minrzs.gov.rs.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем пријаве Подносиоци пријаве могу тражити
писаним путем са обавезним навођењем адресе, тачног назива, контат телефона и email адресе
потенцијалног Подносилац пријавеа, најкасније пет дана пре истека рока за подношење пријава, тако што
ће захтев за додатним информацијама и појашњења доставити на број факса 011/366-40-87 или на адресу
Наручиоца: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, са назнаком "За набавку број КПД-06/15, I фаза
квалификационог поступка - АЖУРИРАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА", као и електронским путем на e-mail:
nabavke@gsp.co.rs.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем пријаве подносиоци пријаве могу
тражити радним даном од понедељка до петка, у периоду од 07 до 15 часова.
Наручилац ће заинтересованом лицу за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем
пријаве, послати одговор у року од три дана од пријема захтева у писаном облику, и исти одговор објавити
на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници, ради
увида осталих заинтересованих лица у послати одговор.
Пријаве за ажурирање листе кандидата 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:
«ПРИЈАВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ У I ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА
НАБАВКУ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ДОВОДА ГОРИВА МОТОРА - ИНСТАЛАЦИЈА НИСКОГ И ВИСОКОГ
ПРИТИСКА И ЦЕВИ И ДЕЛОВИ ЦЕВИ (ЦЕВИ ХПВ-А, ТУРБОПУЊАЧА) ЗА АУТОБУСЕ - по партијама
- НЕ ОТВАРАТИ до 15.10.2015. године до 10,00 часова, позив на број КПД-06/15, I фаза
квалификационог поступка - АЖУРИРАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА».
На полеђини навести назив и адресу, број телефона и факс подносиоца пријаве (пожељно је навести и
контакт телефон или емаил адресу).
Рок за подношење пријава је 15.10.2015. године до 09,30 часова у писарници наручиоца.
Јавно отварање пријава извршиће се 15.10.2015. године у 10,00 часова, у просторијама ГСП,
Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда.
Радно време писарнице је од 7-16 часова, од понедељка до петка.
Представник подносиоца пријаве који ће присуствовати поступку отварања пријава 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 пријава (увид у пријаве, давање примедби на поступак отварања, оверавање
пристиглих пријава, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...) мора бити
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве.
Уколико представник подносиоца пријаве не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити
третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествујe у поступку отварања.
Уколико отварању пријава присуствује законски заступник подносиоца пријаве , неопходно је да се као
такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.).
Уколико кандидат не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања пријава,
извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.
Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца о признавању квалификације подносиоцима пријавa је
25 дана од дана јавног отварања пријавa.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Лице за контакт: Мирјана Законовић, тел. 011/366-41-23, e-mail: nabavke@gsp.co.rs, Служба за јавне
набавке.
НАРУЧИЛАЦ НАПОМИЊЕ ДА ТРАЖЕЊЕ ПОЈАШЊЕЊА ИЛИ ДОДАТНИХ ИНФОРМAЦИЈА У ВЕЗИ
СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПРИЈАВА, НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ.

