На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15),
Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат саобраћај
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив и адреса наручиоца: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за
саобраћај, улица 27. марта 43-45, Београд
Интернет страница наручиоца: www.bgsaobracaj.rs и https://nabavke.beograd.gov.rs/
Врста наручиоца: Градска управа града Београда - орган локалне самоуправе
Опис предмета набавке: добро - „Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за
адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду – ПРВА ФАЗА“
Назив и ознака из општег речника набавке: 34996100-6 - семафори
Уговорена вредност: 19.816.500,34 ЕУР, односно 2.333.214.566,14 динара без ПДВ, односно
21.588.817,79 ЕУР, односно 2.541.888.994,89 динара динара са ПДВ (по средњем курсу НБС на дан
отварања понуда).
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда
Број примљених понуда: у трећој фази-фази доделе уговора поднета је 1 (једна) понуда
Највиша и најнижа понуђена цена:
19.816.500,34 ЕУР, односно 2.333.214.566,14 динара без ПДВ, односно 21.588.817,79 ЕУР, односно
2.541.888.994,89 динара динара са ПДВ (по средњем курсу НБС на дан отварања понуда).
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
19.816.500,34 ЕУР, односно 2.333.214.566,14 динара без ПДВ, односно 21.588.817,79 ЕУР, односно
2.541.888.994,89 динара динара са ПДВ (по средњем курсу НБС на дан отварања понуда).
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 24.09.2019.год.
Датум закључења уговора: 26.09.2019.год.
Основни подаци о добављачу: Заједничка понуда групе понуђача коју чине чини носилац
посла:


SIEMENS MOBILITY доо Церовац, Собовица бб, МБ: 17286064, ПИБ: 101578476

и чланови групе понуђача:
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SIEMENS MOBILITY GmbH, Otto Hahn Ring 6, 81739 Minhen, Nemačka, МБ: HRB 237219,
ПИБ: DE316012188;
SIEMENS MOBILITY GmbH, Siemens Strasse 90, 1210 Beč, Austrija, МБ: FN 4831454, ПИБ:
ATU72994138,
Telegroup d.o.o., Светозара Милетића бр. 9a, Београд, МБ: 17328904, ПИБ: 101733237
SIEMENS d.o.o., Омладинских бригада бр. 90в, Београд, МБ: 17134965, ПИБ:
100060532,

Период важења уговора: рок за реализацију уговора је три године
Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговорне стране су сагласне да ће Наручилац дозволити продужетак рока за реализацију Уговора, у
складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, и то у следећим случајевима:
1. уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором, рокови извршења
обавеза ће се продужити за време трајања више силе;
2. у случају одржавања манифестација у организацији органа власти Републике Србије, Града
Београда и за које је Секретаријат за саобраћај издао сагласност за одржавање
манифестације, а које се налазе у зони радова;
3. у случају кашњења Надлежних органа у поступку за издавање Дозвола и Сагласности;
4. уколико након извршеног геодетског снимања, приликом израде Техничке документације,
Добављач уочи грешке, неправилности, недостатке, непотпуност или друге мањкавости у
Подацима за израду техничке документације, који му нису били познати пре извршеног
геодетског снимања и које није могао да уочи у складу са Добром инжењерском праксом;
5. уколико током извођења Радова Добављач уочи недостатке у Техничкој документацији које
онемогућавају извођење Радова и/или Услуга у складу са Техничком документацијом
(односно Дозволама и Сагласностима, уколико је примењиво), а који недостаци Техничке
документације су условљени грешкама, неправилностима, недостацима, непотпуношћу или
другим мањкавостима у Подацима за израду Техничке документације (искључујући податке
до којих је дошао геодетским снимањем), а које није могао да уочи приликом израде исте
поступајући у складу са Добром инжењерском праксом;
6. уколико, током реализације Пројекта, из објективних разлога настане потреба за уградњом
већег броја пешачких тастера или семафорских стубова, од понуђеног броја из понуде;
7. Уколико услед промене Позитивних прописа (укључујући доношење нових закона и
укидање и измене и допуне постојећих закона) или промена у поступању од стране судских
или званичних државних органа, које настану после датума Понуде, а који утичу на
продужење рока за реализацију уговорних обавеза Добављача и на повећање трошкова
реализације Пројекта,
8. због извршења других послова у зони радова, а за које Наручилац сматра да су
приоритетне у односу на послове предвиђене овим Уговором;
9. непредвиђених околности које су настале на терену, односно на локацију на којој се изводе
радови, уочене од стране Добављача, за које се Добављач обавезује да одмах након
уочених наведених околности обавести Наручиоца, у супротном рок неће бити продужен.
Уколико током трајања Пројекта, наступе околности, као што су нпр.:
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(i)

потреба за увођењем светлосно саобраћајне сигнализације на додатним раскрсницама које
се налазе на територији Града Београда која је обухваћене Пројектом (или на ободу те
територије) а које раскрснице нису првобитно обухваћене Пројектом, или
(ii) одлука Града Београда или другог надлежног органа да се изгради нова или реконструише
постојећа саобраћајна инфраструктура у Граду Београду у делу обухваћеном овим
Пројектом, или
(iii) друге објективне околности мимо утицаја уговорних страна, а које за последицу имају да се
онемогућава извршење једне или више конкретних целина Радова, Услуга и/или Опреме на
начин договорен овим Уговором, стране су сагласне да приступе измени овог Уговора.
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