
 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 
 

Број:  7/2017-94 

 

Датум: 13.07.2017. године 
 

 

Предмет: Питања и одговори (број 1.) конкурсне документације за jавну набавку мале 

вредности услуга процене фер вредности  некретнина "Железнице Србије" ад, јавна 

набавка број 2/2017. 
 

Потенцијални понуђач је доставио следећи захтев за појашњење конкурсне документације: 

 

 

Питање број 1: На страници бр. 17 стоји да: Рок извршења услуге је 21 дан од дана закључења 

уговора о пружању предметне услуге за некретнине наведене у табели - Техничкој 

спецификацији, и то: под редним бројем 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 175, 179, 183, 184, 186, 191, 

201, 204, 205, 206, 207, 208, 229, 248, 249, 263 и 264), а за остале некретнине наведене у Табели 

– техничкој спецификацији рок извршења услуге је 60 дана од дана закључења уговора о 

пружању предметне услуге. А, на страни бр. 33.  у табели стоји следеће: Рок извршења услуге: 

максимално 30 дана од закључења уговора. 

Молимо Вас да нам прецизирате која од ова 2 наведена услова важе за овај тендер. 

Одговор: Рок извршења услуге је 21 дан од дана закључења уговора о пружању предметне 

услуге за некретнине наведене у табели - Техничкој спецификацији, и то: под редним бројем 4, 

8, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 175, 179, 183, 184, 186, 191, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 229, 248, 249, 263 

и 264), а за остале некретнине наведене у Табели – техничкој спецификацији рок извршења 

услуге је 60 дана од дана закључења уговора о пружању предметне услуге 

Питање број 2: На страни бр. 17 стоји да: Напомена за Понуђача: Понуђач потписује и оверава 

печатом Образац овог Поглавља, чиме потврђује да је упознат са горе наведеним техничким 

спецификацијама за јавну набавку услуге – услуге овлашћеног судског вештака за 2017. годину 

што обухвата услуге процене фер тржишне вердности некретнина „Железнице Србије“ ад, са 

стањем на дан 31.12.2016. године, које ће извршити у 2017. години и осталим захтевима 

Наручиоца у оквиру овог поглавља, те да ће исте испунити у целости. 

Да ли само страна бр. 17 улази у Образац или још неке од страна, ако да, молимо Вас да 

наведете које? 

Одговор: У понуди треба потписати Техничку спецификацију која се налази на страни од 6 до 

17. 

 

 

 



 

 

Питање број 3: Колико је потврда од стране референтног наручиоца потребно доставити – 

образац XII  ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ? 

Образложење: Обзиром да је у конкурсној документацији наведено да је у периоду од 

претходне 3 године од објављивања позива за подношење понуда Понуђач извршио минимум 

10 процена вредности покретне или непокретне имовне (или комбинација) у укупном износу 

преко 1.000.000.000,00 РСД процењене вредности, да ли је неопходно доставити потврде за 10 

или мање? 

Одговор: Потребно је доставити минимум 10 потврда пословног капацитета покретне или 

непокретне имовне (или комбинација) у укупном износу преко 1.000.000.000,00 РСД процењене 

вредности. Потврде могу бити и од истог Наручиоца уколико су се процене радиле више пута за 

истог Наручиоца 

Питање број 4: На страни бр. 45 је дата је изјава о неопходном пословном капацитету. Да ли 

ову изјаву оверава правно лице (Понуђач) или ангажовани судски вештаци -  лица која ће 

пружити предметну услугу и која су учествовала у проценама (минималне вредности 

1.000.000.000,00 РСД) за грађевинске објекте у складу са предметном набавком и потребама 

Наручиоца. 

Одговор: Потврду Вам оверава Наручилац, односно лице за које сте вршили процену, чиме 

потврђује да сте извршили услугу примерену предметној набавци без рекламација. 

 

 

 

Председник комисије 

 

 

__________________________ 

 Пантовић Марко, дипл.маш.инг. 


