
На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник РС'' 124/2013) 
 

Република Србија 
Град Београд 

Градска управа града Београда 
Секретаријат саобраћај 

Дирекција за путеве 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 
Назив наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат саобраћај – 

Дирекција за путеве 
 
Адреса наручиоца: Улица 27. марта 43-45, Београд 
 
Интернет страница наручиоца: www.bgsaobracaj.rs и www.beograd.rs 
 
Врста наручиоца: Градска управа 
 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке  
 
Врста предмета: Услуге 

 
Опис предмета набавке:  

Предмет јавне набавке је услуга – Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из 
Програма одржавања улица и општинских путева Дирекције за путеве, за период од једне 
године.  
 
Предметна услуга обухвата: 
-  вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и 
општинских путева Дирекције за путеве, за период од једне године, које се обавља на 
територији 17 градских општина града Београда. 

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 71700000 – услуге праћења и надзора 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА 

ПОНУДА.  
У оквиру наведеног критеријума вредноваће се следећи елементи:  
 

1. Понуђена цена:         90 пондера 
 

2. Референце шефа надзора и надзорних органа  
 за улице и општинске путеве:       10 пондера 
  

Вредновање појединих елемената критеријума детаљније је објашњено у конкурсној 
документацији. 
 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 
конкурсна документација доступна:  

- Oд наручиоца, на адреси: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат 
саобраћај – Дирекција за путеве, Београд, Улица 27. марта 43-45, соба 210, сваког 
радног дана у времену од 10.00 до 14.00 сати уз подношење овлашћења за преузимање 
конкурсне документације;  
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- на интернет старници града Београда:  www.bgsaobracaj.rs и www.beograd.rs 
- на Порталу јавних набавки. 

 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се подносе лично на 
Писарницу или препоручено путем поште на адресу:  Град Београд, Градска управа града 
Београда, Секретаријат за саобраћај - Дирекција за путеве, 27. марта бр. 43 - 45, 11000 
Београд.  

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, са назнаком „Понуда 
за јавну набавку услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма 
одржавања улица и општинских путева Дирекције за путеве, за период од једне године, бр. 
набавке 6/13 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, 
тачну адресу, контакт особу и телефон. 

 
Рок за подношење понуде је 22.08.2013.  године до 12.00 часова. 
 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и обавиће се 22.08.2013. 
године у 12.30 часова, у просторијама Секретаријата за саобраћај, улица 27. марта број 43-45, 
Београд. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а у поступку 
отварања могу активно да учествују само овлашћени представници понуђача. Овлашћење за 
учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним 
бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица 
понуђача, а предаје се председнику Комисије за јавну набавку непосредно пре почетка 
поступка отварања понуда. 
  
 
Рок за доношење одлуке: Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној 
оцени понуда ће бити донета најкасније у року од 25  дана од дана јавног отварања понуда. 
 
Лице за контакт: Џафер Џафербеговић, тел. 011/3221-284, 011/3309-440 

 
 
 


