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Објављује
ПОЗИВ
за подношење понуде
Врста наручиоца: органи државне управе
Број јавне набавке: 06/14
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета: добра
Предмет јавне набавке: набавка софтвера за ГИС у свему према Спецификацији предмета
набавке у конкурсној документацији.
Ознака и назив из општег речника набавки: ЈАО2, За рачунарски софтвер
Критеријум за оцену понуда је 'најнижа понуђена цена' .
Избор између достављених понуда применом критеријума најниже понуђене цене заснива се на
најнижој цени као једином критеријуму. Уколико два или више понуђача поднесу понуду са истом,
најповољнијом ценом предност при додели уговора ће имати понуђач са краћим роком испоруке.
Преузимање конкурсне документације може се извршити са сајта Агенције за безбедност
саобраћаја www\abs.gov.rs или са портала Управе за јавне набавке.
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о
пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл су дати
у Конкурсној документацији.
Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца искључиво на преузетим
обрасцима.
Рок за подношење понуда је 14.4.2014. године до 10,00 часова. Благовременим се сматрају понуде
које су примљене и оверене печатом пријема у писарници Палате Србија, Источно крило, најкасније до
наведеног рока .
Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком ''Понуда за набавку софтвера за ГИС,
број јавне набавке 06/14'' и напоменом ''не отварати'', путем поште или лично на адресу: Агенција за
безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, Источно крило, 11070 Нови Београд.
Наручилац не одговара за било какву последицу уколико понуђач не наведе назив, адресу и
предмет јавне набавке на коверти. Понуде које нису затворене, које су непотпуне или су стигле после
наведеног рока, неће бити разматране.
Поступак отварања понуда ће се спровести у просторијама наручиоца у Београду, Михајла
Пупина 2, Палата Србија, Источно крило, соба 403/IV 14.4.2014. године у 10,30 часова.
Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство највише два представника
понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка поступка морају предати посебно писмено
овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом
и потписом овлашћеног лица.
Право учешћа у овом поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуња-вају
услове за учешће у поступку, у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Доказе о
испуњености услова за учешће у поступку предметне набавке, као и друга документа и обрасце
садржане у конкурсној документацији понуђач је обавезан да достави уз понуду.
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се у року до 15 дана од дана отварања понуде.
Контакт особа је Љиљана Грујовић, телефон 011/311-73-89, факс 011/3117389, електронска адреса
ljiljana.grujovic@abs.gov.rs.
За додатна обавештења и информације у вези са конкурсном документацијом и поступком јавне
набавке, заинтересовани могу искључиво писаним путем упутити захтев, на адресу наручиоца: Агенција
за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, Источно крило, 11070 БеоградНови Београд, са назнаком „Питања у вези са поступком за набавку софтвера за ГИС (број јавне набавке

06/14)'' или на факс број 011/3117389 или на електронску адресу ljiljana.grujovic@abs.gov.rs. Захтеви за
додатна објашњења се могу упутити најдуже пет дана пре иситицања рока за предају понуда.

