На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Наручилац: Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45, Београд
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда за учешће у трећој фази-фази доделе уговора, у поступку
јавне набавке добра: „Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за
адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду –
ПРВА ФАЗА“ (јавна набавка број 16/17)
1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца
Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, ул.
27. Марта 43-45, Београд, www. bgsaobracaj.rs, https://nabavke.beograd.gov.rs/.
2. Врста наручиоца – орган локалне самоуправе.
3. Врста поступка јавне набавке
Конкурентни дијалог – трећа фаза – фаза доделе уговора, члан 37. Закона о
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
4. Опис потребе наручиоца
Због веома ограничених могућности за повећање капацитета градских
саобраћајница проширивањем постојећих или изградњом нових саобраћајница
као решење испитује се могућност модернизације система за управљање
саобраћајним токовима у Београду увођењем зонског адаптибилног система у
раду семафора.
Искусутва земаља у Европи показују да се софистицирањем уличних мрежа и
увођењем савремених система за управљање саобраћајаним токовима може
подићи ниво одвијања саобраћаја у градовима, како у погледу повећања
капацитета уличних мрежа и прилагођавању истих потребама у реалном
времену тако и у погледу повећења нивоа безбедности корисника и у погледу
повећења нивоа заштите животне средине.
У намери да ниво функционисања саобраћајног система у Београду буде
подигнут на значајно виши степен Секретаријат за саобраћај покреће јавну
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набавку у форми конкурентног дијалога. Циљ набавке је формирање и
имплементација оптималног техничког решења коришћењем искустава и
технологије водећих европских и светских произвођача у области управљања
саобраћајним токовима на градским мрежама.
5. Опис предмета јавне набавке - добра – Набавка опреме, пројектовање и
успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном
сигнализацијом у Београду – ПРВА ФАЗА, ОРН: 34996100-6 семафори.
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет
адреса где је конкурсна документација доступна
Конкурсна документација може да се преузме на Порталу јавних набавки
Управе за јавне набавке Републике Србије (http://portal.ujn.gov.rs/), на
Порталу јавних набавки града Београда (https://nabavke.beograd.gov.rs/) и на
интернет страници наручиоца (www.bgsaobracaj.rs).
7. Начин подношења понуде и рок
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на
кутији навести назив и адресу подносиоца понуде, телефон и контакт особу.
У случају заједничке понуде, на коверти или кутији је потребно назначити да
се ради о заједничкој понуди и навести називе и адресу свих чланова групе
понуђача из заједничке понуде, телефон и контакт особу.
Понуде доставити на адресу: Град Београд, Градска управа града
Београда, Секретаријат за саобраћај, ул. 27. марта 43-45, Београд, са
назнаком: ''ПОНУДА ЗА УЧЕШЋЕ У ТРЕЋОЈ ФАЗИ-ФАЗИ ДОДЕЛЕ УГОВОРА, У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА - НАБАВКА ОПРЕМЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЗА АДАПТИБИЛНО УПРАВЉАЊЕ СВЕТЛОСНОМ
САОБРАЋАЈНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ У БЕОГРАДУ – ПРВА ФАЗА – ЈН БР. 16/17 НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење понуда је 16.08.2019. године до 12,00 часова.
8. Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда ће се обавити дана 16.08.2019.
године у 12,30 часова, у просторијама Секретаријата за саобраћај,
канцеларија 202, II спрат, ул. 27. Марта 43-45, Београд.
Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику
о отварању понуда уписују се сви подаци из члана 104. Закона. Записник о
отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови
Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који
преузимају записник.
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Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у
поступку отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.
Понуде за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о
опозиву понуде, као и неблаговремене понуде, неће се отварати и биће
враћене подносиоцима.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда: отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени представници
понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре почетка отварања
понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача и потписано од
стране одговорног лица понуђача.
10.

ЛИЦА НАРУЧИОЦА ЗА КОНТАКТ

Контакт особе Наручиоца су:


председник комисије Дејан Величковић, дипл.инж.саобр., начелник
Одељења за светлосну сигнализацију и саобраћајно моделовање,
Секретаријат за саобраћај – dejan.velickovic@beograd.gov.rs;



заменик члана комисије Марко Милосављевић, правник, службеник за јавне
набавке, Секретаријат за саобраћај – marko.milosavljevic@beograd.gov.rs.

Сваким радним даном од 07.30 до 15.30 часова.
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