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ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда

Одржавање система за централно управљање светлосном сигнализацијом (САУС)
(јавна набавка број 14/18)

Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај.
Адреса наручиоца: ул. 27. Марта 43-45, Београд.
Интернет страница: www.bgsaobracaj.rs, https://nabavke.beograd.gov.rs.
Врста наручиоца: орган јединицe локалне самоуправе.
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда
Врста предмета јавне набавке: услуге.
Опис предмета јавне набавке: Oдржавање система за централно управљање светлосном
сигнализацијом (САУС)
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267100-0 – одржавање софтвера за информационе
технологије.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
сагласно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15), и акту Управе за јавне набавке Мишљење бр. 404-02-1183/18 од 29.03.2018. године, да
су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
у складу са чланом 36. став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама. Позив за подношење понуде биће
упућен понуђачу „Elcom BGD“ д.о.о. из Београда, Сињска 41х, који је произвео и развио опрему и
софтвер за централно управљање и контролу семафорских уређаја.
Начин преузимањa конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
 на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs,
 на интернет страници града Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs,
 на интернет страници Секретаријат за саобраћај: www.bgsaobracaj.rs.
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се подносе лично на Писарницу
или препоручено путем поште на адресу: Град Београд, Грдска управа града Београда, Секреатријат за
саобраћај, 27. марта бр. 43-45, 11000 Београд.
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, са назнаком “ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање система за централно управљање светлосном
сигнализацијом (САУС)-ЈН бр. 14/18 – НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте или кутије обавезно
навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон.
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Рок за подношење понуда је 15 дана од дана од дана слања позива за подношење понуда, а
последњег дана рока до 12,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и обавиће се 10.09.2018.
године у 12.30 часова у Београду у згради Градске управе града Београда улица 27. марта број 4345, у просторијама Секретаријата за саобраћај, канцеларија 264 на II спрату, уз присуство овлашћеног
представника понуђача за учествовање у поступку отварања понуда (овлашћење за присуствовање
отварању понуде мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране законског
засупника понуђача), а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка отварања понуде.
Поступку преговарања приступиће се непосредно након отварања понуде, а по извршеној рачунској
контроли понуде.
Представник понуђача који учествује у преговарачком поступку, мора предати Комисији писано
овалашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача, са јасном
назнаком да се овлашћење односи на предметну јавну набавку и са посебно наглашеним границама
овлашћења у којима може мењати елементе везане за укупну понуђену цену. У поступку преговарања
може учествовати само овалшћени представник понуђача. Понуђач може истим овлашћењем одредити
представника, како за присуствовање поступку отварања понуде, тако и за учешће у преговарању.
Преговарање ће се обавити у једном кругу.
Преговарање ће се обавити тако што ће се понуђач, односно овлашћени представник понуђача
изјаснити да ли остаје при укупно понуђеној цени из понуде или ће понудити попуст на укупну понуђену
цену из понуде. Уколико понуђач понуди попуст на укупну понуђену цену, дужан је да понуђени попуст
изрази номинално, као и да изрази номиналну вредност понуде са понуђеним попустом без ПДВ и са
ПДВ.
Ако овлашћени представник понуђача не пристуствује преговарачком поступку сматраће се његовом
коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити цена виша од цене исказане у достављеној понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од
упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета јавне набавке.
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети образложену Одлуку у вези са овом јавном набавком
у року који не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда.
Kонтакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште,
достављањем писмена на адресу Секретаријат за саобраћај, Одељење за јавне набавке, ул.27. марта
43-45, 11000 Београд, електронском поштом на е mail адресу: saobracaj.javnenabavke@beograd.gov.rs,
или факсом на телефон 011/2754-636, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова, као и
објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки, као и на Порталу јавних набавки града
Београда и страници Наручиоца.
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