На основу чл. 32. и чл. 60. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу Одлуке бр. бр. ИН – 1248/15 од
25.11.2015. године, о покретању поступка јавне набавке ВЈН 11/15, Грађевинска дирекција
Србије д.о.о, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд,
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЈН 11/15

1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца:Грађевинска дирекција Србије д.о.о,
Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд. Интернет страница наручиоца:
www.gds.rs
2. Врста наручиоца: привредно друштво
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
4. Опис предмета јавне набавке: анализа постојећег стања и дефинисање плана БИМ
имплементације, набавка 4 (четири) софтверска пакета за архитектонско
пројектовање, пројектовање статике конструкција у високоградњи, пројектовања
пратећих инсталација у високоградњи, анализу clash детекција и интерференци,
дефинисање неопходних софтверских и хардверских ресурса (радне станице и
сервер), обука за коришћење софтвера која подразумева курсеве и радионице за
различите струке у оквиру Грађевинске дирекције Србије, креирање и подешавање
Template фајла према захтевима Наручиоца, израда неопходних 2Д и 3Д фајлова за
БИМ моделовање, дефинисање процедура које се ослањају на постојећи радни
процес Наручиоца, постављање сервера за размену података, израда пилот пројекта
где чланови архитектонског, грађевинског, машинског и електро одсека Наручиоца
учествују у симулацији израде комплетног пројекта и набавка услуга техничке
подршке за цео процес. Према речнику јавних набавки: 48300000-1 Програмски
пакет за израду докумената цртање,сликовни приказ, временско планирање и
продуктивност и 7222 000-2 Саветодавне услуге у вези са инеграцијом софтвера
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Критеријум за доделу
уговора по овој јавној набавци јесте најнижа понуђена цена. Допунски критеријум
на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје
две или више понуда са истом понуђеном ценом je дужи гарантни период за
одржавање софтерских пакета.Следећи допунски критеријум је мањи број

подизвршилаца. Уколико постоји исти број подизвршилаца следећи допунски
критеријум је мањи број чланова групе понуђача.
6. Начин преузимања Конкурсне документације, односно интернет адреса где је
Конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може
преузети у просторијама Наручиоца, на адреси: Грађевинска дирекција Србије
д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, радним данима у времену од
9,00 до 15,00 часова. Интернет адреса где је Конкурсна документација
доступна: на порталу јавних набавки, интернет страни Наручиоца www.gds.rs
7. Начин подношења понуде: Понуда мора у целини бити припремљена у складу са
овим позивом и Конкурсном документацијом за јавну набавку. Понуде се подносе
на обрасцима Конкурсне документације, у запечаћеној коверти са назнаком:
„Понуда за јавну набавку у отвореном поступку ВЈН 11/15– НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте обавезно назначити пословно име и адресу понуђача.
8. Рок за подношење понуда је 29.12. 2015. године, до 08,30 часова.
9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је 28.12. 2015. године у
09,00 часова у просторијама Наручиоца у Београду у ул. Булевар Арсенија
Чарнојевића бр. 110, Београд - Нови Београд. Отварање понуда је јавно и врши се
по времену пријема, од најраније до најкасније пристигле понуде.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Отварању понуда присуствују овлашћени представници
понуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом
пуномоћја потписаног и овереног од стране овлашћеног лица понуђача Комисији за
јавну набавку или службенику за јавне набавке, непосредно пре почетка отварања
понуда.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Рок за доношење одлуке о додели
уговора је до десет дана од дана отварања понуда.
12. Лицa за контакт: Александар Вујовић, дипл.инж.арх. тел. 011/3209-860 и Мома
Калић, дипл.правник, тел. 011/3209-850, радним даном од 09,00 до 15,00 часова, email office@gds.rs.
13. Позив објавити на порталу Службених гласила РС и база прописа.

