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
Предмет јавне набавке: услуга – Редовно одржавање система за наплату путарине
(ознака из Општег речника набавки: 34927000 – Опрема за наплату путарине).
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најниже
понуђене укупне цене радног сата стручних радника (са ССС или ВКВ и са ВСС).
Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену укупну цену радних сати
стручних радника (са ССС или ВКВ и са ВСС), као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио нижу цену радног сата стручног радника са
ВСС. У случају исте понуђене цене радног сата стручног радника са ВСС, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача којем је комисија прихватила већу
укупну вредност приказаних уговора о одржавању система за наплату путарине,
као референце понуђача.
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
страница 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
услуга – Редовно одржавање система за наплату путарине, ЈН бр 92/2019 – НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до среде 09. октобра 2019. године до 09,30 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 09. октобра
2019. године у 10,00 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 20 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

Belgrade, Bulevar kralja Aleksandra 282 www.putevi-srbije.rs
Pursuant to article 57, paragraph 1 and 2 of the Law on Public Procurement
(“Official Gazette of RS”, No. 124/12, 14/15 and 68/15)
issues:
INVITATION FOR SUBMITTING BIDS
Client’s name: Public Enterprise “Roads of Serbia”
Client’s address: Belgrade, Bulevar kralja Aleksandra 282
Client’s website: www.putevi-srbije.rs
Type of the client: public enterprise
Type of public procurement procedure: open
Subject of the public procurement: service – Regular maintenance of toll collection
system (label from the Common Procurement Vocabulary: 34927000 – Toll collection
equipment).
Criterion, criterion elements for contract award:
The most favorable bid will be selected by applying the criterion “Lowest offered price of
expert worker’s working hour (with secondary school qualification or highly qualified
and with university degree)”.
If two or more bids have equal total offered bids for expert worker’s (with secondary school
qualification or highly qualified and with university degree) working hour, the bid of the
bidder who offered a lower price of the expert worker with university degree shall be
selected as the most favourable. In case of equal offered prices of expert workers with
university degree, the bid to be selected as the most favourable shall be the the one by the
bidder whose greater total value of the presented contracts on the maintenance of toll
collection systems, as the bidder’s reference, was selected by the Committee.
Method for submitting bids and the Deadline:
The Bidder shall deliver the Bid in person or by post in a sealed envelope or package,
sealed in such a manner that upon the Bid’s opening it can be stated with certainty that it
is opened for the first time.
Bidder`s name and address shall be written on the back of the envelope or on the
package.
In case the Bid is submitted by a group of Bidders, it shall be specified on the envelope

that the group of Bidders is involved, and the names and addresses of each participant
shall be written.
The Bid is to be delivered to the following address: Javno preduzeće „PUTEVI
SRBIJE“ Beograd, Bulevar kralja Aleksandra broj 282, with the note: ,,Ponuda za
javnu nabavku usluga – Redovno održavanje sistema za naplatu putarine, JN br
92/2019 – NE OTVARATI”. The Bid shall be considered timely if received by the
Client not later than Wednesday, 9th October 2019 at 09:30.
Place, Time and Method of Bids opening:
Public opening of the Bids shall be performed by the appointed Committee of the PE
“Roads of Serbia” on 9th October 2019 at 10:00 o’clock at the premises of the PE
“Roads of Serbia” in Belgrade, Bulevar kralja Aleksandra 282 in the conference room on
the first floor.
Conditions under which the Bidder’s representatives can participate in the
procedure of Bid opening:
Authorized representatives of the Bidders shall submit to the Committee a written
authorization for representing the Bidder in the Bid opening procedure.
Deadline for decision making:
Decision on contract award shall be made within 20 days from the date of Bids opening.
Contact persons:
Information about this public procurement can be obtained every work day in the period
from 10:00 to 14:00 o’clock at the following phone number 011/30-40-617, Department
for Public Procurement and Contracts, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs

