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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 

тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  300/2015-1038 од  13.07.2015. 

године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 300/2015-1039 од 13.07.2015. 

године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 за јавну набавку  услуге текућег одржавања, поправки и баждарења 

колских вага, у ортвореном поступку 

 ЈН бр. 33/2015 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Стр. 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 5 

III Врста, техничке карактеристике, опис услуга, рок 

извршења и место извршења 

6 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

10 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

 

VI 
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75. ст.2. 

VI.11- Изјава о финансијском обезбеђењу 

26 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: „Железнице Србије“ акционарско друштво 

Адреса: Немањина бр. 6, 11000 Београд 

Интернет страница: www.zeleznicesrbije.com 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 33/2015 су услуге текућег одржавања, поправки  и баждарења 

колских вага . 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Рок за подношење понуде, време и место отварања понуда: 

 

  Понуду доставити најкасније дo 20. 08 .2015. год. до 12:00  часова, на адресу:  

 

„Железнице Србије“акционарско друштво, Београд 

Сектор за набавке и централна стоваришта 

11000 Београд, ул. Здравка Челара 14а. 

Понуду доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком: 

„Понуда   за  јавну набавку:УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА, ПОПРАВКИ И 

БАЖДАРЕЊА КОЛСКИХ ВАГА  ЈН број 33/2015 - НЕ ОТВАРАТИ  

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон 

понуђача. 

 

6. Јавно отварање понуда: 

Јавно отварање понуда, благовремено пристиглих понуда обавиће се одмах по истеку 

рока за подношење понуда, дана   20.08.2015. год.  у 13:00 часова, на адресу 

наручиоца :„Железнице Србије“ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, 11000 

Београд, ул.Здравка Челара 14а, спрат I, сала 9. 

 

7.  Услови под којима представници понуђача могу учествовати  поступку отварања  

      понуда:  

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. који ће 

пре почетка поступка јавног отварања понуда предати наручиоцу писмено пуномоћје, на 

основу кога ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде. 

 

8. Критеријум  за избор најповољније понуде: 

 

 Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.  
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9. Рок за доношење одлуке о додели уговора 

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана јавног отварања понуда. 

 

10. Контакт (лице или служба) 

 

Сектор за набавке и централна стоваришта: 

- факс: 011/3290740 

- е-mail: nabavkа@srbrail.rs  
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 33/2015 су услуге текућег одржавања, поправки и баждарења 

колских вага. 

 

2. Партије 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

3. Ознака из општег речника набавке: 50000000 – услуге одржавања и поправки; 

                                                                    50433000 – услуге калибрације (баждарење) 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС УСЛУГА 

РОК  И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

 

 

ВРСТА  УСЛУГЕ: 

Одржавање, поправке  и баждарења колских вага. 

 

ОПИС УСЛУГА: 

I. Услуга поновног (ванредног) Баждарења 
 

 

          ВРСТА   КОЛСКЕ  ВАГЕ 

 

КОЛ. 

 

 

УСЛУГА ПОНОВНОГ БАЖДАРЕЊА 

 

-Механичка вага хибридизована: 

носивост 100t,дужина моста 20m 

 

 

1 ком. 
 

 

-Преглед 

-Подешавање ваге у законску класу    

  тачности 

-Оверавање мерила и издавање     

  Уверења о оверавању 

-Механичка вага : носивост 100t, 

 дужина моста 20 m 

 

 

1 ком. 

-Преглед 

-Подешавање ваге у законску класу    

  тачности 

-Оверавање мерила и издавање     

  Уверења о оверавању 

-Механичка вага : носивост 80t,  
  дужина моста 15,5 m 
 

 

 

1 ком. 

-Преглед 

-Подешавање ваге у законску класу    

  тачности 

-Оверавање мерила и издавање     

  Уверења о оверавању 

                                                       

 

 

                                                        II.Услуга  текућег одржавања и поправки 

 
 

ВРСТА   КОЛСКЕ  ВАГЕ 
 

 

 

 

бр. 

 

УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И 

ПОПРАВКИ МЕРНИХ УРЕЂАЈА 
 

 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

 

 Текуће одржавање и 

поправка мерних уређаја  

Електронске   колске ваге – 

носивости  100 т 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Електронски показни уређај Ком. 

2 Електронски  мерни претварач силе  Ком. 

3 Прибор мерног претварача силе СП од прохрома Пар 

4 Електронска спољна кутија од прохрома Ком. 

5 Одбојник силе за уравнотежење моста Ком. 

6 Сегмент платформе од челичне конструкције Ком. 

7 Потапајућа пумпа за дренажу воде Ком. 

8 
ПЦ рачунар и штампач захтевне конфигурације 

за софтвере 
Ком. 

9 Апликативни софтверски модул  Ком. 

10 Трошкови радног часа час 

11 Трошкови превоза км 
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 Текуће одржавање и 

поправка мерних уређаја  

Механичке  колске ваге – 

носивости  до 100 т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Нож за ослањање моста ваге Ком. 

2 Лежиште за ослањање ножа Ком. 

3 Фланшна ( љуљајућа и упоришна) Ком. 

4 Склоп кућице ослонца моста Ком. 

5 Одбојник силе за уравнотежење моста Ком. 

6 
Комуникатор-преносик силе са места ослањања 

до мерног уређаја 
Ком. 

7 
Дорада челичне конструкције за електронске 

ослонце 
Ком. 

8 
Замена механичког ослонца са електронским 

мерним ослонцем 
Ком. 

9 Потапајућа пумпа за дренажу воде Ком. 

10 Механичка мерна направа Ком. 

11 
Преправка бетонског ослонца механичког типа у 

бетонски ослонац  електронског типа 
Ком. 

12 
Замена механичке мерне направе електронском 

мерном направом 
Ком. 

13 Трошкови радног часа  час 

14 Трошкови превоза  км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Услуге текућег одржавања, поправки и баждарења колских вага,  отворени поступак 

јавна набавка број 33/2015 

                                                                                                                              8 од 51 

 

 

     ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ И  УСЛОВИ ЗА 

ПРУЖАЊЕ  УСЛУГЕ :  

 
 
    Понуђач мора да испуњава  следеће захтеве и услове за одржавање и  баждарење       

    колских вага : 

1. Понуђач мора да поседује сертификат Акредитационог тела Србије о акредитацији којим 

се потврђује да је понуђач акредитован по стандарду SRPS ISO/IEC 17020, и да је 

овлашћно тело компетентно за обављање послова контролисања. 

2. Понуђач мора да поседује Решење  надлежног министарства којим се као контролно тело 

овлашћује да обавља послове првог,редовног и ванредног оверавања вага преко 9000 кг, 

класе тачности (III), опсега до 100 t. 

3. Понуђач мора да поседује 50 тона еталон тегова од 500 кг у  власништву, који морају 

бити еталонирани на одговарајући начин и у прописаним роковима. 

4. Понуђач мора да има  запослена 2  електроинжењера ,1 дипломираног инжењера 

организације рада, 2 дипломирана  машинска инжењера  од којих један мора да обавља 

послове техничког руковођења а један  послове контролора  као и 3 радника који 

обављају послове производње и сервисирања. 

5. Понуђач мора да поседује 2 возила са краном за превоз тегова, носивости минимално по 

3500 кг. 

6. Да је понуђач  увозник електронских мерних претварача силе са улазном отпорношћу од 

800 Ω и излазном отпорношћу од 700 Ω 

7.  Да понуђач  има искуства и референце за производњу, сервисирање и модернизовање 

као и баждарење колских вага, као и вага које су по техничким и метролошким 

карактеристикама њима сличне. 

8. Понуђач мора да поседује сертификат о успостављеном систему менаџмента квалитетом, 

према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2008,  којим се гарантује одговарајућа 

организација и квалитет за пружање услуга 

9. Понуђач мора да поседује сертификат о успостављеном систему менаџмента  заштитом 

здравља и безбедности   на раду, према захтевима стандарда OHSAS 18001/2007 

10. Понуђач мора да поседује сертификат о успостављеном систему менаџмента  заштите 

животне средине, према захтевима стандарда СРПС ИСО 14001:2005 

 

 

 

  Понуђач је  обавезан  : 

1. Да подеси вагу у законску класу тачности 

2. Да прегледа вагу по упуствима Дирекције за мере и драгоцене метале. 

3. Да изда Уверење о оверавању мерила 

 

 

 

 

 



Услуге текућег одржавања, поправки и баждарења колских вага,  отворени поступак 

јавна набавка број 33/2015 

                                                                                                                              9 од 51 

 

 

 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: 

 

 Рок извршења услуга је максимално 12 месеци од  дана закључења уговора. 

            Услуге баждарења колских вага ће се вршити квартално по техничкој  спецификацији 

            која је саставни део конкурсне документације. 

 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: 

 

1.  У железничкој станици Шид: 

     Одржавање и баждарење механичке хибридизоване колске ваге, носивости 100 тона,    

      дужине моста 20 м     

2. У железничкој станици  Лапово -Ранжирна: 

      Одржавање и баждарење механичке колске ваге, носивости 100 тона, дужине моста 20 м     

3. У железничкој станици  Чачак: 

      Одржавање и баждарење механичке колске ваге, носивости 80 тона, дужине моста 15,5 м     
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава   

 обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона,      

 и  то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и   

рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права   

интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2.   Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити    

  додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона,  

  и то:  

1) Финансијски  капацитет: 

- да је понуђач за три претходне пословне године (2012., 2013. и 2014.) имао     

  укупне пословне приходе од најмање  15.000.000,00 динара; 

2) Пословни капацитет: 

- да је понуђач у последње три године (2012, 2013, 2014.) извршио услуге    

  баждарења, производње и уградње колских и сличних вага, као и одржавања   

  односно сервисирања истих ,  у укупној вредности од најмање 15.000.000,00     

   динара; 

3) Кадровски капацитет: 

Да понуђач у оквиру запослених има следећу кадровску структуру: 

                               - инжењер електротехнике,  2 (два) извршиоца; 

                            - дипломирани инжењер машинства, 2 (два) извршиоца; 

                               - дипломирани инжењер организације рада, 1(један) извршилац; 

                             - запослени са III степеном  средње спреме за послове сервисирања и производње,     

                                  3 (три) извршиоца; 

                        4)  Технички капацитет-Да понуђач поседује: 

                             - 2 возила са краном за превоз тегова носивости минимално по  3500 кг. 

                             -50 тона еталон тегова од по 500 кг у  власништву, који морају бити  

                               еталонирани на одговарајући начин и у прописаним роковима. 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) Закона.  
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1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно.  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 

као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за 

привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном 

субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуда. Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних  

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац 

изјаве, дат је у поглављу IX.5). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног 

лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом.  

 

Понуђач, односно лице уписано у регистар понуђача у складу са чланом 78. 

Закона о јавним набавкама, није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
1) Финансијски капацитет: биланс стања и биланс успеха за 2012., 2013. и 

2014.годину. 

Потврда банке понуђача о промету на рачуну за последње три године, за 

предузетнике. 

2) Пословни капацитет:  

- преглед референтних наручилаца (образац дат у конкурсној 

документацији), 

- потврде референтних наручилаца (образац дат у конкурсној 

документацији), 

3) кадровски капацитет: 

- копије образаца М  

- изјава понуђача којом потврђује да располаже довољним кадровским 

капацитетом (образац дат у конкурсној документацији), 

4)  технички капацитет: 

                                -    копије саобраћајне дозволе за возило са краном, пописна листа или уговор  

                                  о закупу или лизингу ; 

                             -    пописна листа за тегове    

                       

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: 

 

 „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта 

11000 Београд, ул. Здравка Челара 14 а 

са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку – услуге текућег одржавања, поправки и 

баждарења колских вага, ЈН број 33/2015“ 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  

20.08.2015.године до  12:00 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

  

Понуда мора да садржи:   

1) Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству  како се     

     доказује испуњеност услова; 

2) Образац понуде  - попуњен,  потписан  и печатом оверен; 

3) Образац структуре цене- попуњен,  потписан  и печатом оверен; 

4) Образац изјаве о независној понуди- попуњен,  потписан  и печатом оверен; 

5) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона- попуњен,  потписан  и  

     печатом оверен; 

6) Средства финансијског обезбеђења:1) Бланко меница за озбиљност понуде  која се подноси  

     уз понуду; 2) Бланко меница за добро извршење посла;  

7) Доказе за додатне услове(финансијски, пословни, кадровски и технички капацитет ) 

8) Модел уговора - попуњен,  печатом оверен и потписан; 

 

 



Услуге текућег одржавања, поправки и баждарења колских вага,  отворени поступак 

јавна набавка број 33/2015 

                                                                                                                              15 од 51 

 

 

9) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на                   

    извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој понуди,     

     уколико понуду подноси група понуђача; 

 

Напомена: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и 

кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању 

обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од 

стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један 

понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 

документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво,11000 Београд, ул. Здравка Челара 14 а,  са 

назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге текућег одржавања, поправки и баждарења    

  колских вага, ЈН бр. 33/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге текућег одржавања, поправки и баждарења    

  колских вага и, ЈН бр. 33/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге текућег одржавања, поправки и баждарења  

  колских вага, ЈН бр. 33/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге текућег одржавања, поправки и  

  баждарења колских вага,  ЈН бр. 33/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде  понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

У складу са чл. 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], плаћање ће се вршити у року 45 

(четрдесетпет) дана од дана испостављања рачуна. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 Захтев у погледу рока извршења услуге и места извршења услуге 

 

Рок извршења услуге: за временски период од  12 месеци од дана закључења уговора.  

Место извршења услуге: 

 

1. Колска вага у железничкој станици Шид      

2. Колска вага у железничкој станици  Лапово -Ранжирна           

3. Колска вага у железничкој станици  Чачак       

 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не сме бити мањи од 90 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 

у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је дужан да у понуди достави: 

 

12.1 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

 

Понуђач је дужан да, приликом достављања понуде, достави Наручиоцу  једну бланко 

сопствену меницу за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 

лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, 

за партију за коју је понуђач доставио понуду или збирно за све партије заједно за које 

подноси понуду. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је 90 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 

благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 

средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

           12.2.Изјаву на меморандуму понуђача о прихватању обавезе достављања  

                   бланко сопствене менице са меничним овлашћењем за добро извршење посла 

 

 

Понуђач је дужан да по закључењу уговора достави: 

 

 

12.3.Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења  уговора, преда 

Наручиоцу   бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 

лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

Уз меницу  мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 30 

( тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.  
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Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи. 

Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

  

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ  

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца („Железнице 

Србије“ад,Сектор за набавке и централна стоваришта, ул.Здравка Челара14а, Београд), 

електронске поште на e-mail: nabavkа@srbrail.rs ; тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 33/2015 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

Уколико је потребно за припрему понуде, понуђач може, на захтев поднет наручиоцу, добити 

одобрење за обилазак складишта. Захтев се подноси на горе наведену адресу наручиоца.  

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити  

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 

дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  

од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да 

се продужи. 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији). 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

 

 Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на  

e-mail:nabavkа@srbrail.rs , факсом на број 011/3290-740 или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 

захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у 

року од 2 дана од дана пријема захтева. 
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права 

долази до застоја рока за подношење понуда.  

 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 

пријема одлуке. 

  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је 

прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе 

из члана 156. ЗЈН. 

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета РепубликеСрбије 

уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 

права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 

се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 
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Примерак правилно попуњеног налога за пренос: 

 

 

Пр

имерак правилно попуњеног налога за уплату: 

 

 

 
 

 

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом 

како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или 

ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у 

овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл. 
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У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су: 

 

1. Такса за жалбу на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о јавним 

набавкама: 

 
У поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о јавним 

набавкама, без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке или понуђена цена 

понуђача којем је додељен уговор, као и без обзира на врсту поступка јавне набавке износи 15.000 

динара. 

 

2. Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале вредности и 

преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за подношење 

понуда: 

У поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда, такса износи 40.000 динара, без обзира на то: 

- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или после 

истека рока за подношење понуда; 

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама; 

- колика је процењена вредност јавне набавке; 

- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци. 

 

3. Такса за захтев за заштиту права поднет у јединственом поступку јавне набавке (без 

партија): 

 

1) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина 

позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне документације 

или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда (пријава), 

такса износи 80.000 динара у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку 

јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда), без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке; 

 

2) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава одлука о додели уговора о јавној набавци, 

висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку јавне набавке 

мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда), одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен уговор (без урачунатог 

ПДВ-а), па ако та цена не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000 динара, а ако та 

цена прелази 80.000.000 динара, такса износи 0,1 % те цене. 

 

 

3) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете после 

истека рока за подношење понуда (пријава), изузев одлуке о додели уговора о јавној 

набавци, висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку јавне 

набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда), одређује према процењеној вредности јавне набавке, па ако та 

вредност не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000 динара, а ако та вредност 

прелази 80.000.000 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке. 
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4. Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке који обликован по 

партијама: 

 

1) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина 

позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне документације 

или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда (пријава), 

такса износи 80.000 динара у свим врстама поступака јавних набавки (осим у поступку 

јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда), без обзира на то колика је укупна процењена вредност јавне набавке 

(збир процењених вредности свих партија) и без обзира на то колика је процењена 

вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за заштиту права; 

 

 

 

2) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете после 

истека рока за подношење понуда (пријава), укључујући и одлуку о додели уговора о 

јавној набавци и одлуку о обустави поступка јавне набавке, висина таксе се у свим 

врстама поступака јавних набавки, осим у поступку јавне набавке мале вредности и у 

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, одређује према 

укупној процењеној вредности јавне набавке (збир свих партија), без обзира на 

процењену вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за заштиту, па ако 

укупна процењена вредност јавне набавке не прелази 80.000.000 динара такса износи 

80.000 динара, а ако укупна процењена вредност јавне набавке прелази 80.000.000 динара 

такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке. 

 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Услуге текућег одржавања, поправки и баждарења колских вага,  отворени поступак 

јавна набавка број 33/2015 

                                                                                                                              26 од 51 

 

 

VI. ОБРАЗАЦ О ДОСТАВЉЕНИМ ДОКАЗИМА  И  ОБРАСЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 33/2015 

Назив документа Приложено 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. Копија Решења о регистрацији понуђача у Регистар понуђача  

 чл.78 Закона  
Да Не 

 2. Извод из регистра надлежног органа  Да Не 

 3. 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 

 4. 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 

5. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:  

Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране обављања 

делатности, или  
Да Не 

Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране 

обављања делатности.   
Да Не 

6. 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 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

7. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом 

Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора у претходне 

три обрачунске године (2012, 2013 и 2014.) и  Потврда банке понуђача о промету 

на рачуну за последње три године, за предузетнике 

Да Не 

8. Доказ да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 

Преглед референтних наручилаца и  Потврде референтних наручилаца Да Не 

9. Доказ да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом   

Обрасци М Да Не 

Изјава понуђача којом потврђује да располаже довољним кадровским 

капацитетом 
Да Не 

 10. Доказ да понуђач располаже неопходним техичким капацитетом   

Копије саобраћајне дозволе за возило са краном, пописна листа или уговор  

  о закупу или лизингу ; 
Да Не 

Пописна листа Да Не 

   11.Средства финансијског обезбеђења   
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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 подизвођачима овај образац копирати и  

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

 

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

  заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланко меница за озбиљност понуде са меничним овлашћењем  Да Не 

Образац  Изјаве понуђача о прихватању обавезе достављања финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла   
Да Не 

ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ 

Образац понуде Да Не 

Образац структуре цене Да Не 

Образац преглед референтних наручилаца Да Не 

Образац потврде референтних наручилаца Да Не 

Образац трошкова припреме понуде Да Не 

Образац изјаве о независној понуди Да Не 

Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст.2. Закона Да Не 

Образац изјаве о финансијском обезбеђењу Да Не 

Образац изјаве о кључном техничком особљу   

Образац изјаве о довљном кадровском капацитету Да Не 

Образац изјаве о довљном техничком капацитету Да Не 

Модел Уговора Да Не 

Спецификација услуга са ценама- оверена и потписана од Понуђача Да Не 

У   

М.П. 

Потпис овлашћеног  лица  

 

 
 

дана 
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VI.1  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   

      
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: 

-услуге текућег одржавања, поправки и баждарења колских вага,  ЈН број 33/2015 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

                                                           А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

              В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

Напомена:  
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Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 

сваког подизвођача. 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 

 

I. Услуга поновног(ванредног) Баждарења 

Врста колске ваге 

 

Услуга поновног баждарења 

 

 

кол. 

 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

 

Механичка хибридизована, 
носивост 100 т дужине 
моста 20 м у станици Шид  

-Преглед 
-Подешавање ваге у законску 
класу тачности 
-Оверавање мерила и издавање 
Уверења о оверавању 

 

 

1 

 

 

 

Механичка,носивости 100t, 
дужине моста 20 m у 
станици Лапово-ранжирна 

-Преглед 
-Подешавање ваге у законску 
класу тачности 
-Оверавање мерила и издавање 
Уверења о оверавању 

 

 

1 

 

 

 

Механичка,носивости 80t, 
дужине моста 15,5 m у 
станици Чачак 
 

-Преглед 
-Подешавање ваге у законску 
класу тачности 
-Оверавање мерила и издавање 
Уверења о оверавању 

 

 

1 

 

 

 

                                                          УКУПНА ВРЕДНОСТ    I .  
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II.                Услуга текућег одржавања и поправки мерних уређаја 

II.1.    Текуће одржавање и поправка  мерних уређаја Електронске колске ваге       

             носивости 100 т 

1 Електронски показни уређај ком  

2 Електронски  мерни претварач силе  ком  

3 Прибор мерног претварача силе СП од прохрома ком  

4 Електронска спољна кутија од прохрома ком  

5 Одбојник силе за уравнотежење моста ком  

6 Сегмент платформе од челичне конструкције ком  

7 Потапајућа пумпа за дренажу воде ком  

8 ПЦ рачунар и штампач захтевне конфигурације за софтвере ком  

9 Апликативни софтверски модул  ком  

10 Трошкови радног часа 

по 
часу 

 

11 Трошкови превоза по км  

                                                         Укупна вредност  II.1    

II.2    Текуће одржавање и поправка  мерних уређаја Механичке колске ваге       

             носивости  до 100 т 

1 Нож за ослањање моста ваге ком  

2 Лежиште за ослањање ножа ком  

3 Фланшна ( љуљајућа и упоришна) ком  

4 Склоп кућице ослонца моста ком  

5 Одбојник силе за уравнотежење моста ком  

6 
Комуникатор-преносик силе са места ослањања до мерног 

уређаја 
ком  

7 Дорада челичне конструкције за електронске ослонце ком  

8 
Замена механичког ослонца са електронским мерним 

ослонцем 
ком  

9 Потапајућа пумпа за дренажу воде ком  

10 Механичка мерна направа ком  

11 
Преправка бетонског ослонца механичког типа у бетонски 

ослонац  електронског типа 
ком  

12 
Замена механичке мерне направе електронском мерном 

направом 
 ком  

13 Трошкови радног часа  час  

14 Трошкови превоза  км  

                                                                        Укупна вредност     II.2  

   Укупна вредност II. ( II.1+ II.2  )  

  УКУПНА ВРЕДНОСТ  (  I.  +  II.  )  

 

3. Начин и рок плаћања:__________________________________________________________ 

4. Лице одговорно за контролу квалитета:______________________________________ 

5. Важност понуде: ___________________________________________________________ 

    (Минимални период важности понуде је 90 дана од дана отварања понуда) 

6.  Укупна понуђена цена  је __________________ динара без ПДВ-а. 

     Укупна понуђена цена  је __________________ динара са ПДВ-ом. 
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Укупна цена понуде мора да обухвата цену вредности материјала, уградних делова (у 

складу са техничким условима и спецификацијом), цену радне снаге и цену осталих 

трошкова и мора да буде фиксна без могућности додатних радова. 

 

7.Рок одзива за хитно одржавање- излазак на терен ( максимално 24 сата):   

   до_______сати од пријема позива представника Наручиоца 
 

8.Рок за извршење услуга хитног одржавања( максимално 48 сати):   

   до ______сати од момента изласка на терен. 

 

9.Рок одзива за редовно одржавање- излазак на терен ( максимално 48 сати):   

   до_______сати од пријема позива представника Наручиоца  
 

10.Рок за извршење услуга редовног одржавања(максимално 4 дана): 

     до_______ дана   за извршење услуга 

 

11.Гаранција за пружене услуге (минимално 12 месеци ): 

     до_______месеци од дана  извршења услуга. 

 

12.Гаранција за уграђене делове (минимално 12 месеци ): 

     до_______месеци од дана уградње    

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 

ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Услуге текућег одржавања, поправки и баждарења колских вага,  отворени поступак 

јавна набавка број 33/2015 

                                                                                                                              32 од 51 

 

 
VI.2  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

Услуге текућег одржавања, поправки и баждарења колских вага  
 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

 

I. Услуга поновног(ванредног) Баждарења 

Врста колске ваге 

 

Услуга поновног баждарења 

 

кол. 

 

Јединична 

цена без ПДВ-а 

 

Механичка хибридизована, 
носивост 100 т дужине 
моста 20 м у станици Шид  

-Преглед 
-Подешавање ваге у законску 
класу тачности 
-Оверавање мерила и издавање 
Уверења о оверавању 

 

 

1 

 

 

 

Механичка,носивости 100t, 
дужине моста 20 m у 
станици Лапово-ранжирна 

-Преглед 
-Подешавање ваге у законску 
класу тачности 
-Оверавање мерила и издавање 
Уверења о оверавању 

 

 

1 

 

 

 

Механичка,носивости 80t, 
дужине моста 15,5 m у 
станици Чачак 
 

-Преглед 
-Подешавање ваге у законску 
класу тачности 
-Оверавање мерила и издавање 
Уверења о оверавању 

 

 

1 

 

 

 

                                              УКУПНА  ЈЕДИНИНИЧНА ВРЕДНОСТ  I.  БЕЗ ПДВ-а     

                                                                                                      ВРЕДНОСТ   ПДВ-а     

                                                                          УКУПНА   ВРЕДНОСТ  I. са  ПДВ-ом     

II. Услуга текућег одржавања и поправки мерних уређаја 

II.1.  Текуће одржавање и поправка  мерних уређаја     

          Електронске колске ваге    носивости 100 т 

кол. 

 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

1 Електронски показни уређај ком  

2 Електронски  мерни претварач силе  ком  

3 Прибор мерног претварача силе СП од прохрома ком  

4 Електронска спољна кутија од прохрома ком  

5 Одбојник силе за уравнотежење моста ком  

6 Сегмент платформе од челичне конструкције ком  

7 Потапајућа пумпа за дренажу воде ком  

8 ПЦ рачунар и штампач захтевне конфигурације за софтвере ком  

9 Апликативни софтверски модул  ком  

10 Трошкови радног часа час  

11 Трошкови превоза км  

                                              УКУПНА  ЈЕДИНИНИЧНА ВРЕДНОСТ  II.1  БЕЗ ПДВ-а     

                                                                                                          ВРЕДНОСТ   ПДВ-а     

                                                                        УКУПНА   ВРЕДНОСТ  II.1   са  ПДВ-ом  
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II.2    Текуће одржавање и поправка  мерних уређаја         

           Механичке колске ваге  носивости  до 100 т 
кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а  

1 Нож за ослањање моста ваге ком  

2 Лежиште за ослањање ножа ком  

3 Фланшна ( љуљајућа и упоришна) ком  

4 Склоп кућице ослонца моста ком  

5 Одбојник силе за уравнотежење моста ком  

6 
Комуникатор-преносик силе са места ослањања до мерног 

уређаја 
ком  

7 Дорада челичне конструкције за електронске ослонце ком  

8 
Замена механичког ослонца са електронским мерним 

ослонцем 
ком  

9 Потапајућа пумпа за дренажу воде ком  

10 Механичка мерна направа ком  

11 
Преправка бетонског ослонца механичког типа у бетонски 

ослонац  електронског типа 
ком  

12 
Замена механичке мерне направе електронском мерном 

направом 
 ком  

13 Трошкови радног часа  час  

14 Трошкови превоза  км  

                                              УКУПНА  ЈЕДИНИНИЧНА ВРЕДНОСТ  II.2  БЕЗ ПДВ-а         

                                                                                                                  ВРЕДНОСТ   ПДВ-а     

                                                                              УКУПНА   ВРЕДНОСТ  II.2  са  ПДВ-ом     

Укупна јединична вредност II. без пдв-а (II.1+II.2 )   

  ВРЕДНОСТ   ПДВ-а     

Укупна  вредност  II.  са пдв-ом  (II.1+II.2  )  

УКУПНА  ЈЕДИНИНИЧНА ВРЕДНОСТ    I+ II   
 без ПДВ-а       

 

ВРЕДНОСТ ПДВ-а  

УКУПНА  ВРЕДНОСТ  I+ II  СА   ПДВ-ом  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони“јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена услуге без 

ПДВ-а, 

 у колони  „износ ПДВ-а“ уписати колико износи вредност ПДВ-а, 

 у колони“јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена услуге са  

ПДВ-ом, 

 у реду“ Укупна цена без ПДВ-а“ уписати колико износи укупна цена свих услуга без 

ПДВ-а, 

 у реду „Износ ПДВ-а“ уписати колико износи вредност ПДВ-а, 

 у реду “ Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена свих услуга са 

ПДВ-ом, 

Напомена: Образац попунити, потписати и оверити печатом. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VI.3    ИЗЈАВА О КЉУЧНО ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 

 

Услуге текућег одржавања, поправки и баждарења колских вага  
 

 
 

И З Ј А В А  

о кључном техничком  особљу које ће бити  

одговорно за извршење уговора 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћени представник 

понуђача, дајем следећу изјаву да ће наведено особље у табели овог обрасца бити одговорно 

за извршење уговора: 

 

 

Редни 

број 

Име и презиме Назив радног места 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Напомена: Образац попунити, потписати и оверити печатом. 

 

 ДАТУМ:                                                                                     ПОНУЂАЧ 

                                          -    

________________       МП.                              ____________________ 
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VI.4 ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА   

 

Услуге текућег одржавања, поправки и баждарења колских вага  
 

 

Изјављујемо да за учешће у отвореном поступку за јавну набавку, број 33/2015,  услуге  текућег 

одржавања, поправки и баждарења колских вага, располажемо довољним кадровским 

капацитетом, што подразумева да у оквиру запослених имамо следећу кадровску структуру:                                                                                                                             

 
Р.бр. Квалификациона структура: Довољан 

број: 

Расположив 

број: 

1.  дипломирани инжењер машинства 2  

2.  дипломирани инжењер организације рада 1  

3. инжењер електротехнике 2  

4. III степен  средње спреме 3  

 

 

 

 

 

Датум:                         М.П.                                   Назив Понуђача 

     ____________________                                                   ________________________ 

                                                                                                               потпис 
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VI.5  ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ  ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА   

 

Услуге текућег одржавања, поправки и баждарења колских вага  
 

 

Изјављујемо да за учешће у отвореном поступку за јавну набавку, број 33/2015,  услуге  текућег 

одржавања, поправки и баждарења колских вага, располажемо довољним техничким капацитетом, 

што подразумева да поседујемо:      

                                                                                                                        

 
Р.бр. Техничка структура: Тражена количина 

1. 
 Возило са краном за превоз тегова носивости минимално     

 3500 кг 

2 

2.   еталон тегови од 500 кг у  власништву 50 тона 

 

 

 

 

Датум:                         М.П.                                   Назив Понуђача 

     ____________________                                                   ________________________ 

                                                                                                               потпис 
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VI.6  ПРЕГЛЕД РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИОЦА  

ЗА ПОСЛЕДЊЕ  ТРИ ГОДИНЕ 

 

 

Приказати референтне наручиоце и вредност извршених услуга која су предмет јавне набавке 

услуге одржавања и баждарења колских вага  за последње три године према табели и 

приложити потврде од наручиоца - са исказаним вредностима на Обрасцу бр. VI.7    

  

 Уколико се референце не односе на предмет јавне набавке, односно ако нису 

приложене потврде од наручиоца на прописаном обрасцу са исказаним вредностима  такве 

референце,  потврде неће бити разматране. 

 

ред. 

број 

 

 

Списак референтних наручилаца 

 

 

Вредност извршених услуга 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Ук у п н о:  

 

 

Потврде наручилаца које се прилажу као докази.  

 

 

НАПОМЕНА: У случају већег броја референтних наручилаца ову табелу   и образац  

копирати. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VI.7   ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 

 

 

Назив референтног наручиоца: 

Седиште: 

Улица и број: 

Телефон: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да је _______________________________________________ 

 

за последње три године  за наше потребе извршио услуге одржавања ,баждарења, производње 

и уградње колских и сличних вага,  у укупној вредности : 

__________________________________________________  динара  

словима:___________________________________________________________ 

 

Укупна вредност 

у 2012. години 

Укупна вредност 

у 2013. години 

 

Укупна вредност 

у 2014. години 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО : 

 

Потврда се издаје на захтев____________________________________________________ 

 

ради учешћа у јавној набавци број 33/2015- услуге текућег одржавања, поправки и 

баждарења колских вага за потребе „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, и у 

друге сврхе се не може користити. 

 

Место: 

Датум: 

 Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује 

           

         Наручилац 

             __________________________ 

          (потпис и печат овлашћеног лица) 

  

 Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

           наручиоце из референтне листе 
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VI.8  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 

____________________________________________ [навести назив понуђача], доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VI.9   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________  

 

_________________________________________________________, даје: 
                                                (Назив понуђача) 

  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке број 33/2015- услуге текућег одржавања, поправки и баждарења колских вага,  

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву фотокопирати 

за сваког понуђача из групе понуђача. 
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VI.10   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач...................................................................................................................[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке број 33/2015- услуге текућег одржавања, поправки и 

баждарења колских вага, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да 

је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                       __________________ 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву фотокопирати 

за сваког понуђача из групе понуђача. 
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                      VI.11  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 
 

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

 

       Обавезујем се да ћу одмах по потписивању додељеног уговора о јавној набавци, а 

најкасније у року од 5 дана од дана обостраног потписивања уговора, положити средства 

финансијског обезбеђења предвиђена уговором. 

 

      Обавезујем се да ћу  истовремено са предајом уговорене врсте средстава финансијског 

обезбеђења, Наручиоцу предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица 

понуђача, овлашћење за Наручиоца, да уговорена средства финансијског обезбеђења може 

попунити у складу са закљученим уговором о јавној набавци, као и копију захтева за 

регистрацију меница, овереног од моје пословне пословне банке. 

 

 

 

 

                Датум:                                   М.П.                        Потпис понуђача 

 

_______________________                                       __________________________ 
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VII.    МОДЕЛ УГОВОРА 

                  
 

УГОВОР  

О 

 ПРУЖАЊУ УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА, ПОПРАВКИ И БАЖДАРЕЊА 

КОЛСКИХ ВАГА  

 

                                                        Закључен између: 

"Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина 6, матични 

број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 205-14106-62 (Комерцијална 

банка а.д.),  коje заступа Генерални директор: Мирослав Стојчић, дипл.инж.саоб. (у даљем 

тексту Наручилац) 

и 

„______________________________________________________“, адреса: 

______________________________________________________________,                                                     

матични број ______________, шифра делатности ________, ПИБ ____________, текући рачун 

____________________ (____________ банка), кога заступа 

____________________________________________, (у даљем тексту:  Пружалац услуге) 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

     (попунити уколико Понуђач наступа са  групом понуђача) 

Основ закључења уговора: 

ЈН Број:  33/2015  

Број и датум одлуке о додели уговора: _______________од _______________.2015. године 

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ________________ 

Уговорне стране сагласно констатују: 

1. да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)  

донео Одлуку о покретању поступка број 300/2015-1038 од  13.07.2015. године, за набавку 

услуге текућег одржавања, поправки и баждарења колских вага, у отвореном поступку, ЈН 

бр.33/2015; 

 2. да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду 

број ____ од ___.2015. године, заведену  код Наручиоца под бројем:__________ од 

______.2015. године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 

3.да је Наручилац,  донео Одлуку о додели уговора  број:_______од _______.2015. године,  

понуђачу ____________________________, _______, ул. ____________. 

 (наведене констатације попуњава Наручилац) 
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Пружалац услуге ће ангажовати подизвођача/е:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(уписати назив и адресу подизвођача) за  послове___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(упсати део предмета набавке који ће вршити преко подизвођача) који ће извршавати__ 

_______% укупне вредности набавке( уписати % набавке који се поверава подизвођачу). 

 

                                                                

Предмет уговора 

Члан 1. 

 

  Предмет уговора је пружање  услуге текућег одржавања, поправки и баждарења  колских  

  вага .                                     

                

                                                                             Члан 2. 

 

  Пружалац услуге се обавезује да  Наручиоцу,  услуге наведене у тачки 1. овог Уговора,    

  пружи  у свему према Понуди бр.______од__________ и  Спецификацији услуга   са ценама    

  које чине  саставни део овог Уговора   

  

                                                                     Вредност Уговора 

Члан 3. 

 

Укупна цена за уговорену услугу из члана 1. овог Уговора износи  ______________ динара без 

ПДВ-а, што са ПДВ-ом (20%) од______________ динара износи______________ динара са 

ПДВ-ом 

Цена је фиксна, изражена у динарима. 

 

Начин и рок плаћања 

Члан 4. 

 

Наручилац се обавезује да  утврђену  цену за пружене услуге текућег одржавања, поправки и 

баждарења  плати сукцесивно 

по извршеним услугама, односно у року од _____ дана од дана пријема исправног рачуна, 

по извршеним услугама наведеним у појединачним налозима Наручиоца и верификованим 

Записницима о извршеним радовима и услугама 

Наручилац ће плаћање вршити на основу фактуре за извршену услугу одржавања, поправки и 

баждарења  на текући рачун Пружаоца услуге________________, са матичним бројем 

_______________. 

Рок плаћања (валута) је 45 дана од извршења услуге. 

 

Паритет и динамика извршења услуге 

Члан 5. 

 

Пружалац услуге се обавезује да пружи предметну услугу према прихваћеној понуди 

бр_______од_____________године 
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Пружалац услуге се обавезује да услуге пружа сукцесивно, према динамици , обиму и на 

локацији коју одреди Наручилац. 

 

Пружалац услуге се обавезује да услуге текућег одржавања и поправки мерних уређаја 

колских вага   пружи у року од __________ дана  од дана пријема  Налога од стране 

Наручиоца. 

 

Пружалац услуге се обавезује да услуге поновног(ванредног) оверавања-баждарења  колских 

вага  пружи у року од __________ дана од последњег дана у седмици у којој је достављен 

Налог Наручиоца,  

 

Извршење уговорених  услуга  врши се на паритету и у року наведеном у понуди  Пружаоца 

услуге, а према Налогу и поруџбеници Наручиоца.  

У случају да Пружалац услуге  уговорену услугу не пружи у договореном року, пада у доцњу. 

 

Технички услови 

Члан 6. 

Технички услови за извршење услуге текућег одржавања, поправки и баждарења колских вага  

морају бити усаглашени у свему са техничким условима из Понуде који је саставни део овог 

Уговора. 

 

Квалитативни (технички) пријем 

Члан7. 

 

Технички пријем и извршење услуге вршиће стручна комисија Наручиоца. 

Представници Наручиоца могу извршити контролу квалитета и током вршења услуге. 

Сви демонтирани делови остају у власништву Наручиоца. 

Наручилац задржава право да у случају било какве сумње изврши додатна испитивања током 

вршења услуге. 

  

Гаранција и рекламације 

Члан 8. 

 

Пружалац услуге  гарантује да извршење услуге по овом Уговору неће имати недостатке у 

техничком и метролошком смислу. 

 Гаранција на извршену услугу је _____________ месеци (минимално 12 месеци) од дана 

квалитативног пријема. 

Гарантни рок се продужава за време за које је отклоњен недостатак а почиње изнова да тече 

за све накнадно извршене услуге, замењене резервне делове и материјал од момента 

извршене интервенције. 

Гаранције не подразумева случајеве насилног оштећења. 
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Неопходна документација 

Члан 9. 

 

Пружалац услуге се обавезује да наручиоцу достави следећа документа: 

-оригинал рачун пружаоца услуге који приказује укупну вредност извршене услуге, 

-копију записника о квалитативном и квантитативном обиму пружених услуга, 

-наруџбеницу „Железнице Србије“ ад. 

 

 

 

Уговорна казна 

Члан 10. 

 

Ако Пружалац услуге закасни да изврши предметну услугу у уговореном року дужан је да за 

сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно на 

укупну вредност уговора стим да укупна казна не може бити већа од 5 % од укупне вредности 

Уговора.  

Делимично пружање предметне услуге у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања 

уговорне казне. Износ за наплату уговорне казне обрачунава наручилац при исплати рачуна. 

Ако Пружалац услуге једнострано раскине Уговор или пружи услугу која битно одступа од 

уговорних одредби по питању обима, квалитета уграђених делова и рокова за завршетак 

пружања услуге, Наручилац тј. "Железнице Србије" ад, има право да депоновани инструмент 

обезбеђења плаћања Пружаоца услуге, из члана 11. Уговора, поднесе на наплату. 

 

 

Гаранција за добро извршење посла 

Члан 11. 

Пружалац услуге ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу, а на име 

гаранције за добро извршење посла: 

 

Бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 10% вредности из члана 2. Уговора и роком 

важности дужим минимум 30 дана од уговореног датума испоруке, картон депонованих 

потписа и Потврду пословне банке која представља доказ да су меница и овлашћење 

регистровани код Народне банке Србије  

 

Средства  гаранције за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за губитак 

до кога буде дошло због пропуста Пружаоца услуге да изврши своје обавезе по Уговору. У 

случају продужетка рока за завршетак испоруке Пружалац услуге је у обавези да Наручиоцу 

достави ново менично овлашћење на исти износ, а са продуженим роком важности од 30 дана 

од новоутврђеног рока испоруке. 

 

Додатна објашњења и информације 

Члан 12. 

У случају прекида пружања услуге Пружалац услуге је дужан да достави сва додатна 

објашњења и информације, а ради предузимања активности за разрешавање насталог 

проблема. 
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Раскид уговора 

Члан 13. 

Наручилац може путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Пружаоцу 

услуге раскинути овај Уговор у целости или делимично:  

- ако пружалац услуге не пружи услугу у целости у року из Уговора.  

- ако пружалац услуге не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.  

- ако пружена услуга не испуњава одређене параметре квалитета из понуде, односно 

техничких услова 

- уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне стране се не  

споразумеју о продужењу важности уговора. 

 

 

Виша сила 

Члан 14. 

 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом Уговору, 

уколико је она последица више силе.  

 

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења 

овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што 

су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на 

извршење обавеза.  

 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах да телеграмом или на неки други писани 

начин обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне 

обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности из 

става 1. овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако 

сама та околност не спречава слање таквог обавештења.  

 

За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због 

неизвршења уговорних обавеза.  

 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то 

за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока 

отклањања последица тих околности.  

 

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 30 (тридесет) дана свака од 

уговорних страна  задржава право да раскине уговор. 

 

Решавање спорова 

Члан 15. 

У случају спора између Наручиоца и Пружаоца услуге уговара се надлежност Привредног 

суда у Београду. 
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Измена и допуна Уговора 

Члан 16. 

 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, сагласношћу 

уговорних страна. 

Измена и допуна Уговора се не односи на цене, које морају бити фиксне током свег времена 

важења Уговора као и на обим услуга који не може бити већи од уговореног тј. без права на 

захтев за било каквим додатним услугама. 

 

 

Остале одредбе 

Члан 17. 

За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се издавањем гаранције 

за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора.  

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених страна 

припада по 3 (три) примерка. 

  

     

 за ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ                                                           за  НАРУЧИЦА   

                                                                                                Генерални директор 

  ______________________                          ____________________________               

             директор                                                         Мирослав Стојчић, дипл.инж.саоб. 

(име, презиме и функција) 

 

 

Напомена :  

 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII.  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА СА ЦЕНАМА 

 

I. Услуга поновног(ванредног) Баждарења 

Врста колске ваге 

 

Услуга поновног баждарења 

 

кол. 

 

Јединична 

цена без ПДВ-а 

 

Механичка хибридизована, 
носивост 100 т дужине 
моста 20 м у станици Шид  

-Преглед 
-Подешавање ваге у законску 
класу тачности 
-Оверавање мерила и издавање 
Уверења о оверавању 

 

 

1 

 

 

 

Механичка,носивости 100t, 
дужине моста 20 m у 
станици Лапово-ранжирна 

-Преглед 
-Подешавање ваге у законску 
класу тачности 
-Оверавање мерила и издавање 
Уверења о оверавању 

 

 

1 

 

 

 

Механичка,носивости 80t, 
дужине моста 15,5 m у 
станици Чачак 
 

-Преглед 
-Подешавање ваге у законску 
класу тачности 
-Оверавање мерила и издавање 
Уверења о оверавању 

 

 

1 

 

 

 

                                              УКУПНА   ВРЕДНОСТ  I.    

II. Услуга текућег одржавања и поправки мерних уређаја 

II.1.  Текуће одржавање и поправка  мерних уређаја     

          Електронске колске ваге    носивости 100 т 

кол. 

 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

1 Електронски показни уређај ком  

2 Електронски  мерни претварач силе  ком  

3 Прибор мерног претварача силе СП од прохрома ком  

4 Електронска спољна кутија од прохрома ком  

5 Одбојник силе за уравнотежење моста ком  

6 Сегмент платформе од челичне конструкције ком  

7 Потапајућа пумпа за дренажу воде ком  

8 ПЦ рачунар и штампач захтевне конфигурације за софтвере ком  

9 Апликативни софтверски модул  ком  

10 Трошкови радног часа час  

11 Трошкови превоза км  

                                                                        УКУПНА   ВРЕДНОСТ  II.1     

II.2    Текуће одржавање и поправка  мерних уређаја         

           Механичке колске ваге  носивости  до 100 т 
кол. 

Јединична цена 

без ПДВ-а  

1 Нож за ослањање моста ваге ком  

2 Лежиште за ослањање ножа ком  

3 Фланшна ( љуљајућа и упоришна) ком  

4 Склоп кућице ослонца моста ком  

5 Одбојник силе за уравнотежење моста ком  

6 
Комуникатор-преносик силе са места ослањања до мерног 

уређаја 
ком  
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7 Дорада челичне конструкције за електронске ослонце ком  

8 
Замена механичког ослонца са електронским мерним 

ослонцем 
ком  

9 Потапајућа пумпа за дренажу воде ком  

10 Механичка мерна направа ком  

11 
Преправка бетонског ослонца механичког типа у бетонски 

ослонац  електронског типа 
ком  

12 
Замена механичке мерне направе електронском мерном 

направом 
 ком  

13 Трошкови радног часа  час  

14 Трошкови превоза  км  

                                                                              УКУПНА   ВРЕДНОСТ  II.2     

                                                                              УКУПНА ВРЕДНОСТ  II.   (II.1+II.2  )  

УКУПНА   ВРЕДНОСТ    I+ II 
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IX.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ И 

УСЛОВИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ : 

 
 
 
    Понуђач мора да испуњава  следеће захтеве и услове за одржавање и  баждарење       

    колских вага : 

 

1. Понуђач мора да поседује сертификат Акредитационог тела Србије о акредитацији 

којим се потврђује да је понуђач акредитован по стандарду SRPS ISO/IEC 17020, и да је 

овлашћно тело компетентно за обављање послова контролисања. 

2. Понуђач мора да поседује Решење  надлежног министарства којим се као контролно 

тело овлашћује да обавља послове првог,редовног и ванредног оверавања вага преко 

9000 кг, класе тачности (III), опсега до 100 t. 

3. Понуђач мора да поседује 50 тона еталон тегова од 500 кг у  власништву, који морају 

бити еталонирани на одговарајући начин и у прописаним роковима. 

4. Понуђач мора да има  запослена 2  електроинжењера ,1 дипломираног инжењера 

организације рада, 2 дипломирана  машинска инжењера  од којих један мора да обавља 

послове техничког руковођења а један  послове контролора  као и 3 радника који 

обављају послове производње и сервисирања. 

5. Понуђач мора да поседује 2 возила са краном за превоз тегова, носивости минимално 

по 3500 кг. 

6. Да је понуђач  увозник електронских мерних претварача силе са улазном отпорношћу 

од 800 Ω и излазном отпорношћу од 700 Ω 

7.  Да понуђач  има искуства и референце за производњу, сервисирање и модернизовање 

као и баждарење колских вага, као и вага које су по техничким и метролошким 

карактеристикама њима сличне. 

8. Понуђач мора да поседује сертификат о успостављеном систему менаџмента 

квалитетом, према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2008,  којим се гарантује 

одговарајућа организација и квалитет за пружање услуга 

9. Понуђач мора да поседује сертификат о успостављеном систему менаџмента  

заштитом здравља и безбедности   на раду, према захтевима стандарда OHSAS 

18001/2007 

10. Понуђач мора да поседује сертификат о успостављеном систему менаџмента  заштите 

животне средине, према захтевима стандарда СРПС ИСО 14001:2005 

 

 

 

  Понуђач је  обавезан  : 

4. Да подеси вагу у законску класу тачности 

5. Да прегледа вагу по упуствима Дирекције за мере и драгоцене метале. 

6. Да изда Уверење о оверавању мерила 

 

 


