АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд
11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Телефон: +381 11 3618 437
ЖАТ: 423
Број: 24/2018-244
Датум: 25 .01.2018.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БРОЈ 1
за јавну набавку радовa на санацији пруге Предејане - Џеп, од км 316+000 до км
319+467 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког
квалитета колосека у отвореном поступку,
јавна набавка број 69/2017
1. На страни 9/61 конкурсне документације тачка 4 стоји:
Сертификат о испуњености услова за вршење послова одржавања
горњег и доњег строја железничких пруга и Лиценца И142Г1, издата од
стране Министарства надлежног за послове грађевинарства, у виду
неоверене копије.
мења се и гласи:
Сертификат о испуњености услова за вршење послова одржавања
горњег и доњег строја железничких пруга и Лиценца И141Г2, издата од
стране Министарства надлежног за послове грађевинарства, у виду
неоверене копије.
На страни 11/61 конкурсне документације (у другом пасусу) стоји:
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 4. у табеларном
приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем Серификата о
испуњености услова за вршење послова одржавања горњег и доњег
строја железничких пруга (Радови на одржавању горњег строја
железничких пруга, механизовано одржавање горњег строја железничких
пруга, одржавање доњег строја железничких пруга и остала одржавања
горњег и доњег строја) и Лиценца И142Г2, издата од стране Министарства
надлежног за послове грађевинарства, у виду неоверене копије
2.

мења се и гласи:
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 4. у табеларном
приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем Серификата о
испуњености услова за вршење послова одржавања горњег и доњег
строја железничких пруга (Радови на одржавању горњег строја
железничких пруга, механизовано одржавање горњег строја железничких
пруга, одржавање доњег строја железничких пруга и остала одржавања
горњег и доњег строја) и Лиценца И141Г2, издата од стране Министарства
надлежног за послове грађевинарства, у виду неоверене копије
1

3. На страни 53/61 конкурсне документације тачка 4 стоји:
Копија Сертификата и Копија лиценце И142Г2;
мења се и гласи:
Копија Сертификата и Копија лиценце И141Г2;
4. На страни 31/61 конкурсне документације (Образац 9) - Потврда о неопходном
пословном капацитету стоји:
у претходних 5 (пет) година (2012.,2013.,2014, 2015. и 2016. год.)
мења се и гласи:
у претходних 5 (пет) година (2013.,2014.,2015., 2016. и 2017. год.)
На следећој страни је Образац 9 - Потврда о неопходном пословном капацитету са
унетим изменама.

Комисија за јавну набавку

Образац 9
ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:_____________________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да је Извршилац
_______________________________________________________
(назив и адреса Извршиоца)
у претходних 5 (пет) година (2013.,2014.,2015., 2016. и 2017. год.) наручиоцу
извршио радове примерене предмету јавне набавке,
укупне вредности ____________________________, без ПДВ-а:
___________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ бројкама и словима), и то:
2013.
Вредност,
дин. без
ПДВ-а

2014.
Вредност,
дин. без
ПДВ-а

2015.
Вредност,
дин. без
ПДВ-а

2016.
Вредност,
дин.
без ПДВ-а

2017.
Вредност,
дин.
без ПДВ-а

Укупно за свих 5 година
Потврда
се
издаје
на
захтев
Извршиоца
_______________________________________ради учешћа у поступку јавне
набавке у отвореном поступку, број 69/2017 - Радови на санацији пруге
Предејане - Џеп, од км 316+000 до км 319+467 са набавком и транспортом
материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека, за потребе
»Инфраструктура железнице Србије» а.д, и у друге сврхе се не може
користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или
обрасцу који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном броју примерака.

