
 

 
 

 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6 СЕКТОР 

ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Телефон: +381 11 3292082 

Фаx: +381 11 3290740 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број: 33/2015 - 5050 

Датум:    29.09.2015. 

 

 

                                

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације  
 

 

У вези конкурсне документације за Јавну набавку Резервног материјала и опреме за 

каблове, у отвореном поступку , по партијама, (бр. 44/2015): 

 

 

 

 
1.  У делу конкурсне документације: 
 

Образац бр. 11 (страна 46), РЕДОСЛЕД СЛАГАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, мењају се 

ставке 5,5-1,6,6-1,6-2 у табели: 

 
 

Образац бр. 11 

 

РЕДОСЛЕД СЛАГАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

за јавну набавку Материјала и опреме за каблове 

(набавка број 44/2015), 

у отвореном пoступку, по партијама 

за Партију __ 

 

Образце из документације обавезно сложити по следећем редоследу: 

 

Р.бр. Документација Заокружити 

 ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈЕ ПОСЕБНО   

1 Образац понуде– попунити за партију посебно у којој се учествује да не 

2 Подаци о понуђачу у заједничкој понуди – попунити за партију посебно у којој се учествује да не 

3 Подаци о подизвођачу– попунити за партију посебно у којој се учествује да не 

4-1 Образац структуре цене  за партију 1  да не 

4-2 Образац структуре цене  за партију 2  да не 

5 Банкарска гаранција за озбиљност понуде за Партију 1 да не 

5-1 Бланко соло меница као гаранција за озбиљност понуде за Партију 2 да не 

6 Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла за Партију 1 да не 

6-1 Изјава понуђача да ће издати Бланко соло меница као гаранција за добро извршење посла за Партију 2 да не 

6-2 
 и Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла   

уколико је понуђач на листи понуђача са негативном референцом 
да не 

7 Образац трошкова припрема понуде – попунити за партију посебно у којој се учествује да не 

8 Изјава о независној понуди – попунити за партију посебно у којој се учествује да не 

9 Изјава о поштовању обавеза – попунити за партију посебно у којој се учествује да не 



10-1 Модел Уговора за Партију 1 да не 

10-1-1 Технички услови као саставни део модела Уговора за Партију 1 да не 

10-2 Модел Уговора за Партију 2 да не 

10-2-1 Технички услови као саставни део модела Уговора за Партију 2 да не 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ   

12 Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова да не 

13 Извод из Регистра понуђача Агенције за привредне регистре или да не 

13-1 Извод из регистра надлежног органа о регистрацији понуђача да не 

13-2 Уверење основног суда као извод из казнене евиденције за понуђача да не 

13-3 Уверење Посебног одељења Вишег суда  у Београду за понуђача да не 

13-4 Уверење полицијске управе МУПа као извод из казнене евиденције за зак.заступника да не 

13-5 Потврда Привредног суда да понуђачу ни је изречена мера забране обављања делеатности да не 

13-6 Потврда Прекршајног суда да понуђачу ни је изречена мера забране обављања делеатности да не 

13-5/13-6-1 или Потврда АПР да понуђачу ни је изречена мера забране обављања  делеатности да не 

13-7 Потврда Пореске управе Републике  Србије да не 

13-8 Потврда Управе јавних прихода -  јединице локалне самоуправе  да не 

13-7/13-8-1 или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације да не 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ   

14 Изјава о финансијском капацитету  да не 

14-1 Извештај о бонитету за јавне набавке  (БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре  да не 

14-2 и Потврда НБС о броју дана неликвидности да не 

15 Изјава о пословном капацитету да не 

15-1 Уговори и/или рачуни  као доказ изјави о пословном капацитету да не 

 Овлашћење произвођача да не 

 Потврда да је понуђач испоручивао добра за која се техничким условима тражи  да не 

 

 

 

 

 

 

 

и гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац бр. 11 

 

РЕДОСЛЕД СЛАГАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

за јавну набавку Материјала и опреме за каблове 

(набавка број 44/2015), 

у отвореном пoступку, по партијама 

за Партију __ 

 

Образце из документације обавезно сложити по следећем редоследу: 
 

Р.бр. Документација Заокружити 

 ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈЕ ПОСЕБНО   

1 Образац понуде– попунити за партију посебно у којој се учествује да не 

2 Подаци о понуђачу у заједничкој понуди – попунити за партију посебно у којој се учествује да не 

3 Подаци о подизвођачу– попунити за партију посебно у којој се учествује да не 

4-1 Образац структуре цене  за партију 1  да не 

4-2 Образац структуре цене  за партију 2  да не 

5 Банкарска гаранција или Бланко соло меница као гаранција за озбиљност понуде за Партију 1 да не 

5-1 Банкарска гаранција или Бланко соло меница као гаранција за озбиљност понуде за Партију 2 да не 

6 Банкарска гаранција или Бланко соло меница као гаранција за добро извршење посла за Партију 1 да не 

6-1 Банкарска гаранција или Бланко соло меница као гаранција за добро извршење посла за Партију 2 да не 

7 Образац трошкова припрема понуде – попунити за партију посебно у којој се учествује да не 

8 Изјава о независној понуди – попунити за партију посебно у којој се учествује да не 

9 Изјава о поштовању обавеза – попунити за партију посебно у којој се учествује да не 

10-1 Модел Уговора за Партију 1 да не 

10-1-1 Технички услови као саставни део модела Уговора за Партију 1 да не 

10-2 Модел Уговора за Партију 2 да не 

10-2-1 Технички услови као саставни део модела Уговора за Партију 2 да не 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ   

12 Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова да не 

13 Извод из Регистра понуђача Агенције за привредне регистре или да не 

13-1 Извод из регистра надлежног органа о регистрацији понуђача да не 

13-2 Уверење основног суда као извод из казнене евиденције за понуђача да не 

13-3 Уверење Посебног одељења Вишег суда  у Београду за понуђача да не 

13-4 Уверење полицијске управе МУПа као извод из казнене евиденције за зак.заступника да не 

13-5 Потврда Привредног суда да понуђачу ни је изречена мера забране обављања делеатности да не 

13-6 Потврда Прекршајног суда да понуђачу ни је изречена мера забране обављања делеатности да не 

13-5/13-6-1 или Потврда АПР да понуђачу ни је изречена мера забране обављања  делеатности да не 

13-7 Потврда Пореске управе Републике  Србије да не 

13-8 Потврда Управе јавних прихода -  јединице локалне самоуправе  да не 

13-7/13-8-1 или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације да не 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ   

14 Изјава о финансијском капацитету  да не 

14-1 Извештај о бонитету за јавне набавке  (БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре  да не 

14-2 и Потврда НБС о броју дана неликвидности да не 

15 Изјава о пословном капацитету да не 

15-1 Уговори и/или рачуни  као доказ изјави о пословном капацитету да не 

 Овлашћење произвођача да не 

 Потврда да је понуђач испоручивао добра за која се техничким условима тражи  да не 

 

 

 



 

2.          на страни 3,  

             тачка 1.7. Позив за подношење понуде, начин и рок за подношење понуде 

 
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ: 

 

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, најкасније до 05.10.2015. 

године до 10.00 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. 

 
И ГЛАСИ: 

 

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, најкасније до 12.10.2015. 

године до 10.00 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. 

 

3. на страни 4,  

             тачка 1.8. Место, време и начин отварања понуда 

 
МЕЊА СЕ У ДЕЛУ: 

 

         Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, 

05.10.2015. године, са почетком у 11.00 часова, у просторијама Наручиоца, "Железнице 

Србије", ад у Београду, Здравка Челара 14а, соба 33. 

 
И ГЛАСИ: 

 

         Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, 

12.10.2015. године, са почетком у 11.00 часова, у просторијама Наручиоца, "Железнице 

Србије", ад у Београду, Здравка Челара 14а, соба 33. 

 

 

 

 

                                                                                          Комисија за јавну набавку 

 

                                        


