
  

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 
JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД" 
Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд 

Интернет страница: www.gsp.co.rs 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57. ЗЈН („Службени гласник РС” број 124/12,14/15 и 

68/15) 
ГСП, Кнегиње Љубице 29 

упућује 
ПОЗИВ 

за подношење понуда за набавку добара у II фази квалификационог поступка 
 

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови аутоелектрике за аутобусе, тролејбусе, трамваје, 

путничка, теретна и доставна возила - по партијама (назив и ознака из општег речника 
набавке: 31681400 - Електричне компоненте) 

 

Бр. 
партиј

е 

Назив и ознака из 
општег речника 

набавке 

ШИФРА 
ГСП 

Назив партије 
Орјен. 

количине 
(ком) 

1 
31681400 - Електричне 

компоненте 
109768701 

ALTERNATOR, 24V 70/140A SKL 
OM447hLA,457hLA 

5 

2 
31681400 - Електричне 

компоненте 
114130901 

ALTERNATOR, HD10 LEB 28.5V 120A MOT. 
D2066 LOH01 LUH 48 IK112/218 

5 

3 
31681400 - Електричне 

компоненте 
101235501 

ALTERNATOR, T1 28V 
70/140A(LUH22,23,24),LOH02 

10 

4 
31681400 - Електричне 

компоненте 
114790001 

ELEKTROPOKRETAC, 24V 5.5KW Z21 
D2066LOH01 

5 

5 
31681400 - Електричне 

компоненте 
110456001 

ELEKTROPOKRETAC, 24V 6.2KW 
OM457hLA BOSCH 

8 

6 
31681400 - Електричне 

компоненте 
101174001 

ELEKTROPOKRETAC, 24V 6.6KW "Bosch"  
SKL 

15 

7 
31681400 - Електричне 

компоненте 
113755701 

ELEKTROPOKRETAC, MITSUBISHI MOTORA 
O345C E3 

2 

8 
31681400 - Електричне 

компоненте 
455017001 ALTERNATOR, FIAT DUCATO 2.2 1 

9 
31681400 - Електричне 

компоненте 
109079801 PREKIDAC, BATERIJSKI 300A-24V SG/SL 40 

10 
31681400 - Електричне 

компоненте 
110544201 

ELEKTRONIKA, 
OTVARANJA/ZATVAR.VRATA MAN SG313 

10 

 

Право учешћа имају понуђачи којима је Одлуком Наручиоца број 05/26 од 30.03.2015. године 

призната квалификација у I фази квалификационог поступка, број КПД-05/15 и то: 

 
’’КМС’’, д.о.о., Устаничка 128б, Београд 

’’METALCOOP PRODUKT’’, д.о.о., Првомајска 2А, Липовица, 11460 Барајево 

’’ДАНСПРОМ’’, д.о.о., Грегорчићева 6, 11090 Београд 

’’АЕГО’’, Д.О.О., Шуматовачка 40, 11000 Београд 

’’БАНСЕК ТРАДЕ’’, Д.О.О., Устаничка 186, 11050 Београд 

’’DIPeM’’, ДОО., Ибарски пут бб, 32000 Чачак 

’’SDT GROUP’’, ДОО., Жарковачка 21В, 11030 Београд 

’’ПАТРИМОНС АУТОМОТИВ’’, ДОО., Зрењанински пут 51А, 11210 Београд 

’’ПОДГОРАЦ МЕТАЛ ’’, ДОО., 14252 Ваљевска Каменица 

’’AKORDA INTERNATIONAL’’, ДОО., Тоше Јовановића 11, 11030 Београд 

’’ЕНИПИНВЕСТ’, д.о.о., Моштаничка 86, 11261 Мала Моштаница 

’’ЕУРО УНА’’, ДОО., Карађорђева 49, 11000 Београд 

’’SEJARI’’, Д.О.О., Ауто пут за Загреб 15, 11199 Нови Београд 

’’ОМНИА’’, ДОО., Вожда Карађорђа 24/9, 18000 Ниш 

’’ALEMANI TRADE’’, ДОО., Палмотићева 16А, 11000 Београд 

’’STEVČEVIĆ CO’’, ДОО., Булевар Деспота Стефана 204, 11060 Београд 
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’’ТЕХНИКА’’, Д.О.О., Новосадска 42, 22320 Инђија 

’’DEWACO’’, д.о.о., Булевар Арсенија Чарнојевића 102, 11070 Београд 

’’KOMERC PROGRES’’, ДОО., Цара Душана 17, 22320 Инђија 

’’LKV PARTNER, Д.О.О., Аутопут 20, 11080 Земун 

 
 

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 доделу уговора је најнижа понуђена цена - по партијама предмета 
набавке. 

Место испоруке: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд. 
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 појашњењем доставити на: факс број 011/366-40-87 или на 
адресу Наручиоца: ГСП, Кнегиње Љубице 9, 11000 Београд, са назнаком "За набавку број КПД-

232/15", као и електронским путем на e-mail blagica.pirkovic@gsp.co.rs (e-mail референта 
спровођења), са истом назнаком. Додатне информације и појашњења у вези са 

припремањем понуде понуђачи могу тражити радним даном од понедељка до петка у 

периоду од 07 до 15 часова.  
Радно време писарнице Наручиоца је од 7-16 часова, од понедељка до петка. 

Наручилац ће заинтересованом лицу за додатним информацијама и појашњењима у вези са 
припремањем понуде  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 

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 аутоелектрике за аутобусе, тролејбусе, трамваје, 
путничка, теретна и доставна возила - по партијама - ..................... (навести партије 

предмета набавке за које се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ до 18.09.2015. године до 13,00 

часова, позив на број КПД-232/15, II фаза квалификационог поступка». 
 

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

или e-mail адресу). 
 

Рок за подношење понуда је 18.09.2015. године до 12,30 часова у писарници 
Наручиоца. 

Јавно отварање понуда извршиће се 18.09.2015. године у 13,00 часова, у просторијама 

ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда. 
 

Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда 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, итд...) 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.  
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, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре. 
 

Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања понуда.  
Неблаговремене понуде неће бити разматране. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда. 
Контакт: Служба за јавне набавке. 


