
 

 

 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
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Број: 33/2015 -3702  

Датум:  26.06.2015.године  

 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ број 2 
Јавна набавка услуге израде техничке документације, у отвореном поступку по 

партијама за ЈН бр. 95/2014 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012 и 
14/15) и Упутсва понуђачима како да сачине понуду, за јавну набавку услуге израде техничке 
документације, у отвореном поступку по партијама за ЈН бр. 95/2014 издају се: 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

број 2 
 

На страни 20/81, IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  2.Упутство како 
се доказује испуњеност услова стоји 

         4) Да располаже неопходним техничким капацитетом  
 

      Доказ:  За лиценцирани софтвер - копија сертификата. 
      Извод из  Пописне листе са стањем на дан 31.12.2013. године, потписан од    
      стране овлашћеног лица понуђача, фотокопијa уговора о набавци опреме, као   
      доказ о власништву. 
      Тражену техничку опремљеност понуђач мора видно да означи у изводу 
      пописне листе, за сваку од тражених позиција. 
 

Мења се и сада гласи: 
         4) Да располаже неопходним техничким капацитетом  
 

      Доказ:  За лиценцирани софтвер - копија сертификата. 
      Извод из  Пописне листе са стањем на дан 31.12.2014. године, потписан од    
      стране овлашћеног лица понуђача, фотокопијa уговора о набавци опреме, као   
      доказ о власништву. 
      Тражену техничку опремљеност понуђач мора видно да означи у изводу 
      пописне листе, за сваку од тражених позиција. 
 

На страни  48/81, VII ПАРТИЈА БР.___________ (навести број партије) 

ОБРАЗАЦ А ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ стоји 

 

 

10.  Докази да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом 

Серификат за лиценцирани софтвер и извод из Пописне листе са стањем 
на дан 31.12.2013. год. са фотокопиојом уговора о набавци опреме  

Да Не 



Страна 2 oд 2 

 

Мења се и сада гласи: 

 

 

На страни  76/81, XIII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ стоји 
 
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке услуге техничке анализе стања са 
идејним решењем обнове железничке пруге Панчево Главна – Зрењанин - Сента- 
Суботица, ЈН број 95/2014, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ бр. 124/12). 
 

Мења се и сада гласи: 
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке услуге израде техничке 
документације, у отвореном поступку по партијама за ЈН бр. 95/2014, а у смислу члана 
76. и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12). 

 

 

Продужава се рок за доставу понуда и сада гласи: 

Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према изменама и допунама бр.2 конкурсне 

документације и да је достави најкасније 15.07.2015.године до 11,00 часова по локалном 

времену. 
 

Јавно отварање понуда обавиће се 15.07.2015.године са почетком у 12,00 часова, у 

просторијама Наручиоца „Железнице Србије“ад у Београду, ул.Здравка Челара 14а. 
 

Остали део конкурсне документације остаје непромењен. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

____________________ 

10.  Докази да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом 

Серификат за лиценцирани софтвер и извод из Пописне листе са стањем 
на дан 31.12.2014. год. са фотокопиојом уговора о набавци опреме  

Да Не 


