На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Град Београд
Градска управа Града Београда
Секретаријат за јавни превоз
oбjављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке услуге: ,,Пројекат унапређења система за наплату карата и управљање
возилима у јавном линијском превозу путника на територији града Београда са израдом концесионог
акта за спровођење поступка ЈПП“, бр. 16/19
1) Назив адреса и интернет страна наручиоца: Град Београд, Градска управа, Секретаријат за јавни
превоз, 27.марта 43-45, 11000 Београд, www.bgprevoz.rs и www.beograd.gov.rs.
2) Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе.
3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга – „Пројекат
унапређења система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника на
територији града Београда са израдом концесионог акта за спровођење поступка ЈПП“; ОРН: 73300000
- 5 – планирање и спровођење истраживања и развоја.
4) Уговорена вредност: 3.880.000,00 динара без ПДВ-a.
5) Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.
6) Број примљених понуда: 1 (једна).
7) Највиша и најнижа понуђена цена:
3.880.000,00 динара без ПДВ-a.
8) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
3.880.000,00 динара без ПДВ-a.
9) Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
10) Датум доношења Одлуке о додели уговора: 22.01.2020. године.
11) Датум закључења уговора: 29.01.2020. године.
12) Основни подаци о добављачу:
Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, ПИБ 100376470, мат. број
07032587.
13) Период важења уговора: Рок за коначно извршење услуге је 130 дана од дана закључења уговора.
14) Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорне стране су сагласне да је цена из
понуде фиксна и непромењива до завршетка целокупног посла. Уговорне стране су сагласне да
Наручилац може дозволити продужетак важења уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама и то у следећим случајевима: - уколико после закључења овог уговора наступе околности
више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. Виша сила подразумева екстремне и
ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору
и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Страна у уговору погођена вишом
силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и
доставити одговарајуће доказе. У том случају, Извршилац и Наручилац ће закључити анексе уговора,
којим ће се регулисати продужетак рока важења уговора.

