ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом
и развој градске железнице у Београду
„Београдски метро и воз“ Београд

На основу члана 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 : ЗЈН), Наручилац
ЈКП „Београдски метро и воз“
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У отвореном поступку јавне набавке за набавку услуга: „ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ЕЛАБОРАТА О
ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИМ-ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА ПРВУ ФАЗУ МЕТРО
ЛИНИЈУ 1 “
Врста Наручиоца: Јавно комунално предузеће-локална самоуправа
Интернет страница Наручиоца: www.bgmetro.rs
Адреса Наручиоца: Светозара Марковића 38-40, Београд
Врста поступка јавне набавке: Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке
у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који регулишу област јавних
набавки.
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: - „ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ЕЛАБОРАТА О ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИМГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ
СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА ПРВУ ФАЗУ МЕТРО ЛИНИЈУ 1 “ број: ЈН 03/20
Назив из општег речника набавке: Техничке услуге
Oзнака из опшег речника набавке: ОРН 71300000-1
Опис предмета набавке: провера усклађености Елабората са Пројектним задатком (наведени

су у Прилогу Конкурсне документације), „Пројектом детаљних инжењерскогеолошких
истраживања за потребе израде Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким
условима изградње прве фазе прве линије београдског метроа“ ( заинтересована лица могу
„Пројекат детаљних инжењерскогеолошких истраживања за потребе израде Елабората о
инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве фазе прве линије
београдског метроа“ преузети у дигиталном облику на CD у пословном просторијама ЈКП „
Београдски метро и воз“ у ул. Светозара Марковића бр. 38-40 у Београду, на начин да захтев за
преузимање упуте на мејл: nabavke@bgmetro.rs.).
Право учешћа имају Понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку предвиђене
ЗЈН (чл.75) и додатне услове предвиђене ЗЈН (чл.76), а испуњеност услова се доказује
достављањем доказа како је предвиђено Конкурсном документацијом.
Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са Позивом и Конкурсном документацијом.
Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена.
Заинтересовани Понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки,
Порталу јавних набавки града Београда и интернет страници Наручиоца.
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење
понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним
информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће
благовремено објављивати на Порталу јавних набавки. Наручилац не сноси одговорност уколико
Понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу јавних набавки.
Истовремено са објављивањем на Порталу јавних набавки, Наручилац ће сва обавештења из
претходног става објављивати и интернет страници Наручиоца и на Порталу јавних набавки града
Београда.

ПИБ: 111091167
МБ: 21424650

ЈКП „Београдски метро и воз“
Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд
www.bgmetro.rs

е-пошта: office@bgmetro.rs
Телефон: +381 11 4250 500

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Понуђачи могу тражити
писаним путем, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, тако што ће захтев
за додатним информацијама и појашњењем доставити поштом на адресу седишта Наручиоца:
Светозара Марковића 38-40, Београд, или електронским путем на e-mail nabavke@bgmetro.rs, са
назнаком "За јавну набавку број: ЈН 03/20". Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца као и Порталу јавних набавки града Београда.
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:
ЈКП„ Београдски метро и воз“, Светозара Марковића 38-40, Београд
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - "ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ЕЛАБОРАТА О
ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИМ-ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА ПРВУ ФАЗУ МЕТРО
ЛИНИЈУ 1 “, број: ЈН 03/20 НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон
или e-mail адресу).
Понуда се сматра благовременом уколико је примељена од стране Наручиоца до
20.08.2020. године до 11,30 часова.
Комисија за јавне набавке ће благовремено примљене понуде јавно отворити истог дана
20.08.2020. године у 12 часова, на адреси Светозара Марковића 38-40, Београд, сала на
првом спрату.
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 (уколико у свом пословању користи печат) 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 извод 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 90 дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт:Татјана Богић - nabavke@bgmetro.rs

