
  

 
 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

објављује се: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке: добра – Испорука, уградња и пуштање у рад брзих 

електропуњача за аутомобиле на наплатним станицама (31158000 Пуњачи) 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“,при чему се за поједине елементе критеријума одређују 

следећи релативни значаји (пондери): 

- Референце понуђача ................................................................максимално 20 пондера 

- Понуђена цена...........................................................................максимално 50 пондера 

- Број сертификованих сервисера .............................................максимално 10 пондера 

- Понуђени рок за испоруку и инсталирање добара ...............максимално  20 пондера 

Укупна оцена ће се формирати збиром пондера добијених на основу сваког 

појединачног критеријума: 

Оц = Оц1 + Оц2 + Оц3 + Оц4 

где су: 

Оц1 – Оцена за референце понуђача – максимално 20 пондера 

Оц2 – Оцена понуђене цене – максимално 50 пондера 

Оц3 – Оцена за број сертификованих сервисера – максимално 10 пондера 

Оц4 – Оцена за понуђени рок за испоруку и инсталирање добара – максимално 20 

пондера 

1) Оцена за референце понуђача 

Референце понуђача се односе на испоруку, монтажу и пуштање у рад електро пуњача 

за пуњење електро аутомобила (брзих и средње брзих) снаге 22 kW AC и/или 50 kW 

DC. Референце ће се бодовати по систему: 1 референца – 2 бода – пондера. 

Максимални број референци за бодовање је 10  

 



  

Максималан број пондера по овом елементу критеријума добија понуђач са 

максималним бројем пондера за референце. Број пондера за остале понуђаче, за овај 

елемент критеријума утврдиће се по формули: 

Оц1 = (број пондера за референце за пуњаче оцењиваног понуђача /максимални број 

пондера за референце за пуњаче понуђача који је доставио максимални број 

референци и скупио највише пондера) x 20 

Напомена: заокруживање Оц1 ће се вршити на 2 децимале. 

2) Оцена понуђене цене 

Максималан број пондера по овом елементу критеријума добија понуђач са 

понуђеном најнижом ценом. Број пондера за остале понуђаче, за овај елемент 

критеријума утврдиће се по формули: 

Оц2 = (најнижа понуђена цена / цена оцењиваног понуђача) x 50 

Напомена: заокруживање Оц2 ће се вршити на 2 децимале. 

3) Оцена за број сертификованих сервисера 

Бодује се број сертификованих сервисера за електро пуњаче са сертификатима који 

важе најмање годину дана. Број сервисера ће се бодовати по систему: 1 сервисер – 3 

бода – пондера; 2 сервисера – 6 бодова – пондера и 3 или више сервисера – 10 бодова 

– пондера. 

Максималан број пондера по овом елементу критеријума добија понуђач са 

максималним бројем пондера за сервисере. Број пондера за остале понуђаче, за овај 

елемент критеријума утврдиће се по формули: 

Оц3 = (број пондера за сертификоване сервисере за пуњаче оцењиваног понуђача 

/максимални број пондера за број сертификованих сервисера понуђача који је 

доставио максимални број сертификованих сервисера и скупио највише пондера) x 10 

Напомена: заокруживање Оц3 ће се вршити на 2 децимале. 

4) Оцена за понуђени рок за испоруку и инсталирање добара 

Максималан број пондера по овом елементу критеријума добија понуђач са најкраћим 

понуђени рок за испоруку и инсталирање добара. Број пондера за остале понуђаче, за 

овај елемент критеријума утврдиће се по формули: 

Оц4 = (број пондера за понуђача који је понудио најкраћи рок за испоруку и 

инсталирање добара број пондера за оцењиваног понуђача) x 20 

Напомена: заокруживање Оц4 ће се вршити на 2 децимале 

Уколико две или више понуда имају на крају пондерисања исти укупан број пондера, 

а при томе су најбоље (са највећим укупним бројем пондера), набавка ће бити 

додељена оном понуђачу чија понуда има већи број пондера за елемент критеријума 

„Понуђена цена“.Уколико ни после примене резервних критеријума не буде  могуће 

изабрати најповољнију понуду, уговор ће бити изабран путем жреба. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који 

имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и 

боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће 

председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 

извученом папиру биће додељен уговор  о јавној набавци 

 

 

 

 



  

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна: 

Конкурсна документација се преузима у складу са одредбама члана 62. став 1. 

Закона о јавним набавкама, односно са Портала јавних набавки или са интернет 

странице наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Начин подношења понуда и рок: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

добара – Испорука, уградња и пуштање у рад брзих електропуњача за 

аутомобиле на наплатним станицама, ЈН бр. 154/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

среде 17. априла 2019. године до 12,30 часова. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 17. априла 

2019. године у 13,00 часова у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, 

Булевар краља Александра број 282 у сали на првом спрату 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену пуномоћ за 

заступање понуђача у поступку отварања понуда 

 

Рок за доношење одлуке: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда 

 

Лица за контакт: 

Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног 

дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова, на телефон 011/30-40-617 Одељење за 

јавне набавке и уговоре, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs 

Заинтересована лица могу извршити увид у урађени Идејни пројекат која се односи 

на предметну јавну набавку, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова у 

просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, ул. Љубе Чупе бр. 5, уз претходну 

најаву дан раније на тел. 011/30-84-215 – секретарица Извршног директора Сектора 

за наплату путарине 

 

mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs

