
 

 

 
„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Факс: +381 11 3290740 

Телефон: +381 11 3292082 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број: 33/15 - 4321 

Датум: 06.08.2015. 
 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 2 за јавну набавку пружних СС уређаја, у отвореном 

поступку (број набавке 32/2015) 
 

 

Питање број 2.1:  

Да ли је потребно у оквиру понуде доставити све доказе из одељка 3.1. (страна 11 конкурсне 

документације) потребне за доказивање испуњености обавезних услова или је довољно у 

оквиру понуде доставити само копију Извода из Регистра Понуђача Агенције за привредне 

регистре (као што је наведено у обрасцу бр.3., страна 17 конкурсне документације) уместо 

тражених доказа? 
 

Одговор  број 2.1:  

Уколико је понуђач регистрован у Регистру понуђача у замену за доказе из одељка 3.1 може 

доставити Извод из Регистра Понуђача Агенције за привредне регистре. 

 

Питање број 2.2:  

Да ли понуђач мора уз понуду доставити Дозволу Дирекције за Железнице за коришћење на 

мрежи пруга Железнице Србије или се ова Дозвола доставља приликом потписивања 

Уговора, односно приликом испоруке робе? 
 

Одговор  број 2.2:  

Дозвола Дирекције за Железнице за коришћење на мрежи пруга Железнице Србије се 

доставља уз понуду.    

 

Питање број 2.3: 
Да ли као средство финансијског обезбеђења понуђач треба да уз понуду достави бланко 

соло меницу са мен.овлашћењем на 5% вредности понуде, копију депо картона и потврду 

пословне банке, као и изјаву на свом меморандуму да ће издати бланко соло меницу за добро 

извршење посла у моменту закључења Уговора (страна 5. и 6. конкурсне документације) или 

је потребно да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писмо о 

намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла (као 

што је наведено у обрасцу бр.4., страна 18 конкурсне документације)? 
 

Одговор број 2.3: 

Као средство гаранције за озбиљност понуде понуђач треба да уз понуду достави бланко 

соло меницу са мен.овлашћењем на 5% вредности понуде, копију депо картона и потврду 

пословне банке, као и изјаву на свом меморандуму да ће издати бланко соло меницу за добро 

извршење посла у моменту закључења Уговора. 

Образац бр. 4 са стране 18 конкурсне документације достављамо у изменама и допунама бр.1 

 

 

 

  Комисија за јавну набавку 


