ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“
Седиште: 27. марта, 43-45, адреса за пријем поште: Масарикова бр.5/XVI, Београд;
ПАК 135303; тел: +381 11 30 61 527; факс: +381 11 30 61 556

VI Број: 404.2-23/20-6
Датум: 31.10.2020. године
Београд
На основу чл. 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС " бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ЈП "Путеви
Београда" објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив Наручиоца:
ЈП "Путеви Београда"
Адреса Наручиоца:
27. марта 43-45, Београд
ПИБ:
110101474
Матични број:
21297739
e- mail Наручиоца
nabavke@putevibeograda.rs
Врста наручиоца
јавно предузеће
Особа за контакт
Мирјана Ђорђевић и Никола Богдановић
1)2)
ОПШТИ
ПОДАЦИ
О
ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив набавке: Радови на одржавању светлосне сигнализације улица и општинских путева, на
територији града Београда: ГО Обреновац, ГО Сурчин, ГО Младеновац, ГО Барајево, ГО Лазаревац
ГО Сопот и ГО Гроцка
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Ознака набавке: 4/20-оп
Врста предмета набавке: набавка радова
Поступак се спроводи ради: Закључења уговора за радове на одржавању светлосне сигнализације
улица и општинских путева, на територији града Београда: ГО Обреновац, ГО Сурчин, ГО
Младеновац, ГО Барајево, ГО Лазаревац ГО Сопот и ГО Гроцка
Општи речник набавке: 45233294-6 – Постављање путне саобраћајне сигнализације
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове, у
складу са чл. 75. и чл. 76. ЗЈН, ближе одређених конкурсном документацијом.
1. Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе доказе о испуњености услова у складу са чл. 77.
ЗЈН, на начин одређен конкурсном документацијом.
2. Понуда мора бити поднета у складу са чл. 87. ЗЈН РС, може је поднети понуђач који наступа
самостално, са подизвођачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку
понуду.
3. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
4. Конкурсна документација се можа преузети електронским путем на Порталу јавних набавки
УЈН РС (portal.ujn.gov.rs).
5. Понуда се подноси у писменој форми, непосредно или поштом, у затвореној коверти ( омоту)
на адресу: ЈП "Путеви Београда" Београд, ул. Масарикова број 5, Београд, на писарницу, 16.
спрат, са назнаком: Понуда на отварај – 4/20-оп “Радови на одржавању светлосне
сигнализације улица и општинских путева, на територији града Београда: ГО Обреновац, ГО
Сурчин, ГО Младеновац, ГО Барајево, ГО Лазаревац ГО Сопот и ГО Гроцка“- самостална
понуда/ заједничка понуда/ понуда са подизвођачима ( у зависности од облика наступа
понуђача). На полеђини коверте мора бити назначено пуно пословно име, адреса понуђача и
особе за контакт.
6. Рок за подношење понуда: до 30.11.2020. год. до 10:00 h, без обзира на начин доставе.
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7. Отварање понуда: 30.11.2020. год. у 10:30 h у просторијама Наручиоца.
8. Пре почетка јавног отварања понуда, представници подносиоца понуде, који ће активно
учествовати у поступку отварања понуда, су дужни да наручиоцу предају писмена
овлашћења за учешће и предузимање одређених радњи у поступку отварања понуда, као и
личну карту на увид.
9. Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 25 дана од дана окончања поступка
отварања понуда.
10. Комуникација између заинтересованих лица/ понуђача и наручиоца у поступку јавне набавке
одвија се искључиво у писаном облику, непосредно на писарници, поштом или на е-mail
наручиоца, односно заинтересованих лица/ понуђача.
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