
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

Наручилац:„Железнице Србије“ад, Немањина број 6, 11000 Београд, www.zeleznicesrbije.com 

Предмет јавне набавке: набавка добара 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

Назив набавке: Елементи постоља – метални, гумени и гумено метални елементи 
 
 

Ознака из општег речника набавке: 34631000  - делови локомотива или шинских возила 

Служба за контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта 
 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'', бр. 124/12), Правилника број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013. године о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, 

као и Одлуке Помоћника генералног директора за набавке и централна стоваришта „Железнице 

Србије“ад о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 5/2015-567/Н од 27.07.2015. 

године, достављамо Вам: 

2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

2.1. Подаци о Наручиоцу 

Наручилац: „Железницe Србије“ акционарско друштво, Београд, адреса: Немањина бр. 6, 11000 

Београд; матични број 20038284; ПДВ бр. 181620190, шифра делатности 4910, текући рачун: 160-

6858-66 (Banca Intesa  а.д. Београд); ПИБ 103859991; интернет страница: www.zeleznicesrbije.com 

2.2. Врста поступка јавне набавке  

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 

39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12). 

2.3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је набавка добара према спецификацији датој у Обрасцу понуде, а све према 

техничкој спецификацији која се налази у прилогу модела Уговора.  

2.4. Преузимање конкурсне документације   

Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давње понуде може се извршити:  

 са Портала  Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs 

 са сајта Наручиоца www.zeleznicesrbije.com 

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове 

предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр. 124/12). Понуђач 

који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач. Учешће једног лица у више од једне понуде резултираће тиме што ће се такве понуде 

одбити као неисправне. 

Понуђач подноси оверену изјаву дату под пуном кривичном, материјалном и моралном 

одговорношћу да испуњава услове за учешће у поступку и да поседује доказе из члана 75. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12). 

2.5. Обавештење о начину припремања и место подношења понуде 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са овим позивом конкурсном документацијом. 

Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти овереној печатом на адресу:  

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад, 11000 Београд, ул. Здравка Челара 14 а 

са назнаком: „ПОНУДА за ЈНМВ 84/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
 

http://www.zeleznicesrbije.com/
http://www.zeleznicesrbije.com/


Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу. На полеђини коверте уписује се 

назив и адреса понуђача, а пожељно је и број телефона и евентуално име и презиме овлашћеног лица 

за контакт. Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на 

његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде. 

Крајњи рок за подношење понуда је  10.09.2015. године до 11:00  часова, без обзира на који начин 

се понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и сата сматраће се 

неблаговременом и Наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену 

понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.  

2.6. Контакт 

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани понуђачи могу 

тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда на адресу 

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

факс: 011/3290-740 или електронска пошта: nabavka@srbrail.rs  уз напомену „Објашњење за јавну 

набавку бр. 84/2015“. 

2.7. Време и место отварања понуда 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија Наручиоца по истеку рока за подношење 

понуда, односно дана 10.09.2015. године најкасније у 12:00 часова и то на адреси Наручиоца: 

„Железнице Србије“ ад, Београд, ул. Здравка челара 14 а, соба 33. Оверено и потписано пуномоћје за 

овлашћеног представника понуђача за присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као 

посебно писмено) или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда. 

Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту  

и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и без достављања наведеног извода 

проверити тај податак на сајту Агенције за привредне регистре). 

2.8. Kритеријум за доделу Уговора 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Уколико постоје две или више понуда са 

истом понуђеном ценом наручилац ће доделити уговор понуђача који је понудио дужи гаратни рок.   

2.9. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели Уговора 

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања 

понуда.   
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