
 

 

 
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) 

ГСП, Кнегиње Љубице 29 Вас 

 ПОЗИВА  
да поднесете понуду за набавку добара 

 у 

 преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда   

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ- Добра: Делови за отклањање узрока електризирања возила  - по партијама (назив и   
ознака из општег речника набавке – 31681400 електричне компоненте)) 

 

 

Бр. партије 
Назив и ознака из општег 

речника набавке 
Назив партије 

ПАРТИЈА 3: ИЗОЛАТОРИ И ЧАУРЕ ТРОЛНОГ ШТЕЛА ТРОЛЕЈБУСА БКМ32100С 

3. 31681400 електричне компоненте 

IZOLATOR, PVC PODM.NOSACA TROL.STELA BKM 32100S 

IZOLATOR, PVC PODM.NOSACA TROL.STELA BKM 32100S 

IZOLATOR, PVC PODM.NOSACA TROL.STELA BKM 32100S 

CAURA, IZOL.BREZ.NOSACA TROL.STELA BKM 32100S 

IZOLATOR, PVC PODM.NOSACA TROL.STELA BKM 32100S 

IZOLATOR, PVC PODM.NOSACA TROL.STELA BKM 32100S 

IZOLATOR, TROLNOG STELA GORNJI BKM 32100S 

SET, NAVOJNI IZOLAC.ELEKTROOPREME BKM 32100S 

SET, NAVOJNI IZOLAC.KOCN.OTPORNIKA BKM 32100 

ПАРТИЈА БР.4: ИЗОЛАТОРИ ГРЕЈАЧА ТРОЛЕЈБУСА БКМ32100С 

4. 31681400 електричне компоненте 

IZOLATOR, NOSACA GREJACA SALONA BKM 32100S 

IZOLATOR, MANJI GREJACA KABINE VOZACA 32100S 

IZOLATOR, VECI GREJACA KABINE VOZACA 32100S 

Наручилац је спровео отворени поступак за јавну набавку добара Делови за отклањање узрока електризирања 
возила  - по партијама (назив и   ознака из општег речника набавке – 31681400 електричне компоненте), ВНД-

80/15 Јавни позив објављен је на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници 
Наручиоца дана 21.05.2015. године. 

Како након спроведеног отвореног постука за партије 3 и 4, није пристигла ниједна понуда, Наручилац је одлучио да 
спроведе преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 1. ЗЈН. 

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. 

Понуђач је дужан  да понуди све ставке из конкретне партије за коју конкурише.  

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са   позивом и Конкурсном документацијом. 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена – по партијама предмета набавке. 

Место испоруке: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију на Порталу јавних 

набавки ,Порталу града Београда и на интенет страници наручиоцa  www.gsp.co.rs  . 
 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити писаним путем са 
обавезном навођењем адресе, тачног назива, контат телефона и email адресе потенцијалног понуђача, 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 ВНД-190/15",као и  електронским путем  на маил (natasa.popovic@gsp.co.rs).  

Наручилац ће заинтересованом лицу за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде, 
послати одговор у року од три дана од пријема захтева у писаном облику, и исти  одговор  објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници, ради увида осталих заинтересованих лица у послати одговор. 

 

 

 

 

 

http://www.gsp.co.rs/


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 Делови за отклањање узрока електризирања возила  - по партијама - 
..................... (навести партије предмета набавке за које се конкурише) – НЕ ОТВАРАТИ до 25.08.2015. 

године до  10,00 часова, позив на број ВНД - 190/15». 

На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон или емаил адресу) 

 

Рок за подношење понуда је 25.08.2015.године  до  09,30 часова у писарници наручиоца. 

Јавно отварање понуда извршиће се 25.08.2015.године у 10,00 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: Наташа Поповић,  Е-mail адреса  за постављање питања (natasa.popovic@gsp.co.rs)  

 

 

 

 

 

 
 


