ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку:
Набавка компресора, делова компресора,
у отвореном поступку, по партијама
(број набавке 47/2015)
Назив Наручиоца: "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" акционарско друштво, Београд
Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд
Интернет страница Наручиоца: www.zeleznicesrbije.com
Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак, по партијама (број партија 2)
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 42123000 компресори
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора за обе партије је најнижа понуђена цена. Све понуде
које буду оцењене као одговарајуће и прихватљиве биће рангиране применом
критеријума најниже понуђене цене.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену предност ће имати понуда у
којој је дат краћи рок испоруке.
У случају да постоје понуде домаћег и страног понуђача, примењиваће се одредбе
члана 86. Закона о Јавним набавкама („Сл. Гласник број 124/12 од 29.12.2012. године),
односно измене и допуне истог („Службени гласник РС“, број 14/15 од 12.02.2015.
године)
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:
- са интернет странице Наручиоца www.zeleznicesrbije.com
- са Портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs
- са Портала Службених гласила Републике Србије и база прописа
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се припрема и подноси у складу са Законом, Позивом за подношење понуда и
Конкурсном документацијом. Понуда се подноси и оцењује за сваку партију посебно.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица, као и предузетници која испуњавају
услове из члана 75. и 76. Закона.
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству Наручиоца и да је достави
у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. најкасније
07.10.2015. године до 11,00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Железнице Србије"ад - Сектор за набавке и централна
стоваришта, канцеларија бр. 15, Ул. Здравка Челара 14а, 11000 Београд,
Република Србија.
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, на којој се, на
предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и
наводи текст: "Понуда за набавку компресора, делова компресора у отвореном
поступку, по партијама, број 47/2015, за партије: _______ (уписати бројеве
партија) - НЕ ОТВАРАТИ". Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе
назив, адресу, телефон, е-маил адресу и име контакт особе.
Понуђач је обавезан да комплетну документацију, тј. Понуду преда у форми која
онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде.

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара
Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом
и неће се отварати, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити
неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда тј
07.10.2015. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Наручиоца, "Железнице
Србије", ад у Београду, Здравка Челара 14а, соба 33.
Учесник у поступку јавног отварања понуда - понуђач дужан је да најкасније на јавном
отварању понуда, достави овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са
подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, број
личне карте, СУП који је издао и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити
презиме и име, број пасоша и земљу из које долази.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Рок за доношење одлуке:
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног
отварања понуда
Kонтакт:
Сектор за набавке и централна стоваришта:
• факс: 011/3290740
• е-mail: nabavkа@srbrail.rs

