
 

„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 - 2330 

Датум: 14.04.2015. 

              

 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације бр. 2, за јавну набавку услуге 

редовне оправке 15 путничких кола, у отвореном поступку по партијама (бр. 

109/2014) 

 

 

У конкурсној документацији на страни 55 стоји: 

Образац бр. 1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦEНУ ИСПУЊEНОСТИ ОБАВEЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧEШЋE У ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКE  за партију _______ 

 

Јавна набавка бр. 109/2014 

Назив документа Приложено 

Обавезни услови  

1. Извод о регистрацији из регистра надлежног органа  Да Не 

2. Потврда надлежног суда: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против 

привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре 

Да Не 

3. Потврда Министарства унутрашњих послова: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против 

привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре 

   Да   Не 

4.  Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време  

објављивања позива за подношење понуда.  

Потврда привредног и прекршајног суда  да није изречена мера забране 

 обављања делатности, или 
Да Не 

Или потврда Агенције за привредне регистре Да Не 

5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште 

на њеној територији: 

Потврда Пореске управе Републике Србије Да Не 

Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода  Да Не 

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације 
Да Не 



или Извод из Регистра и Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном 

интернет страницом 
 Да            Не 

6. Дозвола за обављање делатности који су предмет јавне набавке (понуђач чије  

седиште није на територији Републике Србије дужан је да достави доказ издат од 

 стране надлежног органа државе у којој има седиште, доказ оверава и понуђач 

 својим печатом).  

 

Да 
 

 

 

Не 
 

 

Додатни услови 

7. Образац понуде  

Образац понуде Образац бр. 2 Да Не 

8. Образац сруктуре цене  

Образац структуре цене  – Образац бр. 3 – 1 и Образац бр. 3 - 2 Да Не 

9. Банкарска гаранција за озбиљност понуде   

Гаранција за озбиљност понуде– Модел банкарске гаранције дат у Обрасцу бр. 4  Да Не 

10. Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције у моменту закључења уговора       

(за добро извршење посла и за додатно испуњење уговорних обавеза) 

Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла –

Модел писма о намерама дату у Обрасцу бр. 6   
Да Не 

Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције за додатно испуњење 

уговорних обавеза–Модел писма о намерама дату у Обрасцу бр. 6-1  
Да Не 

11. Образац трошкова припреме понуде  

Образац трошкова припреме понуде– Образац бр.7 Да Не 

12. Изјава о независној понуди  

Изјава о независној понуди– Образац бр. 8 Да Не 

13. Изјава о поштовању обавеза из  важећих прописа  

Изјава о поштовању обавеза–  Образац бр. 9 Да Не 

14. Неопходан финансијски капацитет  

Изјава о неопходном финансијском капацитету – Образац бр. 10 Да Не 

- Биланс стања и биланс успешности са мишљењем овлашћеног ревизора 

у претходне три обрачунске године (2011, 2012, 2013)  

- Потвр да понуђач није био у блокади уназад 6 месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуде. 

 

 

Да 

 

 

 

Не 

 

 

15. Неопходан пословни капацитет 

Изјава о неопходном пословном капацитету– Образац бр.11 Да Не 

Доказ – копије уговора или фактура    Да Не 

Образац 11-1 – Референц листа Да Не 

16. Неопходан кадровски капацитет  

Изјава о неопходном кадровском капацитету– Образац бр.12 

Доказ: Фотокопија М3 образца за тражени број запослених. 
Да Не 

17. Неопходан технички капацитет 

Изјава о неопходном техничком капацитету– Образац бр.14 Да Не 

Фотокопија Уговора о закупу или власништву (за простор), и потписана 

пописна листа техничких средстава на сопственом меморандуму. 
Да Не 

 

18. Модел Уговора    

Модел Уговора за партију 1 са спецификацијом услуга Да Не 

Модел Уговора за партију 2 са спецификацијом услуга Да Не 

Извод из Регистра и Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном 

интернет страницом 
Да Не 

   



Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у 

понуди. 

 

 

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду. 

- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације 

приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације. 

- У случају заједничке понуде или понуде са подизвршиоцима овај образац копирати и 

попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвршиоца.   

*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвршиоце,  док у 

заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове. 

 

 

 

 

Мења се и гласи: (Образац дат у прилогу) 

 

 

 

 

 

 

                                                           Председник Комисије 

 

                                                            __________________________ 

                                                            Мануела Марић, инж.ел.ср. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М. П.  

ПОТПИС ОВЛАШЋEНОГ  ЛИЦА 

 

дана 

 

  



Образац бр. 1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦEНУ ИСПУЊEНОСТИ ОБАВEЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧEШЋE У ПОСТУПКУ ЈАВНE НАБАВКE  за партију _______ 

 

 

Јавна набавка бр. 109/2014 

Назив документа Приложено 

Обавезни услови  

1. Извод о регистрацији из регистра надлежног органа  Да Не 

2. Потврда надлежног суда: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против 

привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре 

Да Не 

3. Потврда Министарства унутрашњих послова: 

да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против 

привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре 

   Да   Не 

4.  Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време  

објављивања позива за подношење понуда.  

Потврда привредног и прекршајног суда  да није изречена мера забране 

 обављања делатности, или 
Да Не 

Или потврда Агенције за привредне регистре Да Не 

5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште 

на њеној територији: 

Потврда Пореске управе Републике Србије Да Не 

Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода  Да Не 

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације 
Да Не 

или Извод из Регистра и Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном 

интернет страницом 
 Да            Не 

Додатни услови 

6. Образац понуде  

Образац понуде Образац бр. 2 Да Не 

7. Образац сруктуре цене  

Образац структуре цене  – Образац бр. 3 – 1 и Образац бр. 3 - 2 Да Не 

8. Банкарска гаранција за озбиљност понуде   

Гаранција за озбиљност понуде– Модел банкарске гаранције дат у Обрасцу бр. 4  Да Не 

9. Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције у моменту закључења уговора       (за 

добро извршење посла и за додатно испуњење уговорних обавеза) 

Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла –

Модел писма о намерама дату у Обрасцу бр. 6   
Да Не 

Писмо о намерама о издавању банкарске гаранције за додатно испуњење 

уговорних обавеза–Модел писма о намерама дату у Обрасцу бр. 6-1  
Да Не 



Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у 

понуди. 

 

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду. 

- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације 

приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације. 

- У случају заједничке понуде или понуде са подизвршиоцима овај образац копирати и 

попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвршиоца.   

*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвршиоце,  док у 

заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове. 

 

 

 

 

10. Образац трошкова припреме понуде  

Образац трошкова припреме понуде– Образац бр.7 Да Не 

11. Изјава о независној понуди  

Изјава о независној понуди– Образац бр. 8 Да Не 

12. Изјава о поштовању обавеза из  важећих прописа  

Изјава о поштовању обавеза–  Образац бр. 9 Да Не 

13. Неопходан финансијски капацитет  

Изјава о неопходном финансијском капацитету – Образац бр. 10 Да Не 

- Биланс стања и биланс успешности са мишљењем овлашћеног ревизора 

у претходне три обрачунске године (2011, 2012, 2013)  

- Потвр да понуђач није био у блокади уназад 6 месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуде. 

 

 

Да 

 

 

 

Не 

 

 

14. Неопходан пословни капацитет 

Изјава о неопходном пословном капацитету– Образац бр.11 Да Не 

Доказ – копије уговора или фактура    Да Не 

Образац 11-1 – Референц листа Да Не 

15. Неопходан кадровски капацитет  

Изјава о неопходном кадровском капацитету– Образац бр.12 

Доказ: Фотокопија М3 образца за тражени број запослених. 
Да Не 

16. Неопходан технички капацитет 

Изјава о неопходном техничком капацитету– Образац бр.14 Да Не 

Фотокопија Уговора о закупу или власништву (за простор), и потписана 

пописна листа техничких средстава на сопственом меморандуму. 
Да Не 

 

17. Модел Уговора    

Модел Уговора за партију 1 са спецификацијом услуга Да Не 

Модел Уговора за партију 2 са спецификацијом услуга Да Не 

Извод из Регистра и Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном 

интернет страницом 
Да Не 

   

У   

 

 

 

М. П.  

ПОТПИС ОВЛАШЋEНОГ  ЛИЦА 

 

дана 

 

  


