АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Телефон: +381 11 3618 071
Факс: +381 11 3620 094
Број: 17/17 –2912/1
Датум: 27.09.2017

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 44/2017, бр.1
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам врши се измена и допуна Конкурсне
документације за набавку резервног материјала и опреме за каблове у отвореном поступку
по партијама, (набавка бр. 44/2017)
На страни 4 тачка 1.7 Позив за подношење понуде, начин и рок за подношење понуде
Текст у ставу 3 који гласи :
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству Наручиоца и да је достави у року
од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда, најкасније до 06.10.2017 године до
10.00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и то на адресу:
„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија
бр.391 , Ул. Немањина бр.6, 11000 Београд, Република Србија.
Мења се тако да гласи:
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству Наручиоца и да је достави у року
од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда, најкасније до 06.10.2017 године до
10.00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и то на адресу:
„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта,
канцеларија бр.376 , Ул. Немањина бр.6, 11000 Београд, Република Србија.
На страни 15 тачка 3.2.2 стоји:
Да понуђач у поступку јавне набавке за Партију 1 располаже неопходним пословним капацитетима и
то да је у претходних три године (2014,2015. и 2016. збирно) од дана објављивања позива за
подношење понуда испоручиo добра која су примерена предмету јавне набавке у вредности
15.000.000,00 динара без ПДВ-а
Мења се тако да сад гласи:
Да понуђач или произвођач у поступку јавне набавке за Партију 1 располаже неопходним пословним
капацитетима и то да је у претходних три године (2014,2015. и 2016. збирно) од дана објављивања
позива за подношење понуда испоручиo добра која су примерена предмету јавне набавке у вредности
15.000.000,00 динара без ПДВ-а
На страни 15 тачка 3.2.2.1 стоји:
Да понуђач у поступку јавне набавке за Партије 2,3,4,5 располаже неопходним пословним
капацитетима и то да је у претходних три године (2014,2015. и 2016. збирно) од дана објављивања
позива за подношење понуда испоручиo добра која су примерена предмету јавне набавке партије у
вредности 5.000.000,00 динара без ПДВ-а
Мења се тако да сад гласи:
Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним капацитетима и то да је у
претходних три године (2014,2015 и 2016. збирно) од дана објављивања позива за подношење
понуда испоручиo добра која су примерена предмету јавне набавке и то: За Партију 2- 2.000.000,00
динара без ПДВ-а ;за Партију 3- 5.000.000,00 динара без ПДВ-а ;за Партију 4- 2.000.000,00 динара без
ПДВ-а и за Партију 5 -1.000.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 3- Кабловски прибор за одржавање бакарних каблова избацује се позиција
32.СМОЛИТ и учвршћивач за спојницу СКС ком 25
Тако да образац структуре цена за Партију 3 изгледа:

Понуђач:___________________________________________
Датум: ___________________
Понуда бр.________________

бразац бр. 2
Партија 3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
набавка бр. 44/2017, Партија 3- Кабловски прибор за одржавање бакарних каблова

Р.
бр.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

Предмет јавне набавке
Кабл глава 100x2
Прав наставак за STA кабл
челични - комплет са пратећим
прибором
Прав наставак за STKA кабл
челични - комплет са пратећим
прибором
Пупинован наставак за STKA кабл
челични - комплет са пратећим
прибором
Рачвасти наставак за STKA кабл
челични - комплет са пратећим
прибором
Kондензаторски наставак за STKA
кабл - комплет са пратећим
прибором
Комплет термо-скупљ. прав наст.
N1640
Комплет термо-скупљ. пупин.
наст. N1639
Комплет термо-скупљ. кондез.
наст. N1626
Спојница за малу коаксијалну тубу
1,2/4,4 (пар)
Цевчица бакарна за настављање
бакарног проводника φ1,2
Цевчица бакарна за настављање
бакарног проводника φ0,9
Цевчица папирне за настављање
бакарног проводника φ1,2
Цевчица папирне за настављање
бакарног проводника φ0,9
Топлоскупљајућа цев са лепком
TSCL 150/37 - дужине 1m, са
рајфешлусом (прав, рачвасти и
кондензаторски)
Топлоскупљајућа цев са лепком
TSCL 150/37 - дужине 1,5 m, са
рајфешлусом (пупиновани)
Цев топлоскупљајућа TSCL 63/27
- 200mm

Јед. Тип ознака и
мер Произвођач

Количина

ком

3

ком

8

ком

9

ком

4

ком

4

ком

4

ком

6

ком

6

ком

7

комп
.

60

ком

70

ком

70

ком

3.500

ком

3.500

ком

23

ком

17

м

13

18

Метална заштитна облога заштитни кавез

ком

5

19

Метални левак зa STKA-V кабл

ком

11

20

Метални левак за STA-PV кабл

ком

3

Јединична
цена

Укупна
цена

21
22
23
24
25
26
27

28

Лонац за праву спојницу за STKA
кабл
Лонац за пупиновану спојницу за
STKA кабл
Лонац за праву спојницу за STAPV кабл
Цевчица пластичне за
настављање бакарног проводника
φ0,8-кутија 1000ком
Цевчица пластичне за
настављање бакарног проводника
φ0,9-кутија 1000ком
Цевчица пластичне за
настављање бакарног проводника
φ1,2-кутија 1000ком
Цевчица пластичне за
настављање бакарног проводника
φ1,4-кутија 1000ком
Чауре за спајање бакарних
каблова већег пресека (бакарна
по DIN46267/1 димензија 6, 10, 16,
25, 35 по 20 ком)

ком

10

ком

8

ком

14

ком

4

ком

13

ком

5

ком

3

ком

100

29

Спојница SKS-6

ком

16

30

Спојница SKS-25

ком

16

31

Спојница SKS-50

ком

4

ком

15

ком

8

ком

1

32

33

34

Лим (шина) са навојем и
машинским вијаком (упуштена
глава) за повезивање левака
праве спојнице за STA-PV кабл (
по два комада), оса навоја на
растојању 34 cm
Лим (шина) са навојем и
машинским вијаком (упуштена
глава) за повезивање левака
пупиноване спојнице за STA-PV
кабл ( по два комада), оса навоја
на растојању 45 cm
Механичка ручна преса за
спајање чаура 10-50

Укупно динара без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Укупно динара са ПДВ-ом:
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене. Прецртана или празна поља у обрасцу
структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује овлашћено тј.
одговорно лице.

Место и датум

Понуђач
М.П.

