
 
 
 

  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 3620094 
e-mail: nabavkе.infra@srbrail.rs  
 
Број:24/2018-718 
Датум: 12.04.2018. 
 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку радова на санацији пруге 
Нови Сад Ранжирна - Орловат - Панчево, деоница Ст. Каћ улаз - Тител излаз, од 
km 20+340 до km 49+534, и Качарево излаз - Уздин  излаз, од km 27+270 до km 
56+846,  у циљу побољшања техничког квалитета колосека, у отвореном 
поступку, број набавке 6/2018 

 

 

Питање 1:  
На страни 23/95. конкурсне документације ЈН 6/2018 као додатни услов захтева се 
да Понуђач ''располаже неопходним пословним капацитетом, и то да је у 
претходне 3 година (2014, 2015 и 2016.) понуђач успешно извео радове...'' .                                        
На образцу 10, ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ (странa 
75/95) наведено је: ''... да смо у периоду 2015-2017. године успешно извели...''  и на  
образцу 11/1, ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ (странa  
77/95) наведене су године 2015, 2016 и 2017.                                                                                                                                      
Како горе наведени ставови нису у сагласности молим појашњење за које три године 
је потребно доставити доказ о неопходном пословном капацитету. 
 

Одговор 1: 
Понуђач доставља доказ за 2015, 2016 и 2017. годину, у складу са Изменом и 
допуном бр. 1 конкурсне документације, бр. 24/2018-717 од 12.04.2018. год.  
 
Питање 2:  
Као доказ за испуњеност додатног услова да Понуђач располаже неопходном 
пословном капацитетом између осталог неопходно је доставити и копију Уговора са 
предрачуном радова (страна 23/95).                                                                                             
Имајући у виду да неки уговори имају клаузулу о поверљивости информација и 
велики број страна (укупно око 500), да ли је могуће да као доказ о пословном 
капацитету доставимо копију првих страна (уговорне стране и предмет уговора) и 
последње стране уговора (потписи уговорних страна) ? 
 

Одговор 2: 
Уважавајући захтев да би копирање уговора од 500 и више страна 
представљало додатни трошак за потенцијалне понуђаче, као и да неки од 
уговора имају клаузулу о поверљивости информација, Наручилац ће као један 
од доказа о испуњењу пословног капацитета, прихватити копију првих страна 
и последње стране уговора, с тим што задржава право да од понуђача чија 
понуда буде оцењена као најповољнија затражи на увид оригинал уговора. 
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Питање 3:  
У моделу уговора, члан 12, став 15, ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА наведено је између 
осталог и : ,,...  пројекат изведеног објекта треба да садржи: ...ситуацију станица 
са планом полагања скретница у размери 1:1000, преглед осигурања осовине и 
нивелете колосека, књиге мерења колосека и скретница, списак уграђене опреме 
пруге, списак кривина, списак уграђених справа против подужног и попречног 
померања колосека, записници о формирању колосека у ДТШ, атесте за 
материјале које набавља извођач, записнике о ултразвучном испитивању АТ и ЕТ 
варова...’’.                                                                                                                
Пошто радови који су предмет ове јавне набавке не обухватају уградњу скретница, 
машинско регулисање колосека и скретница, уградњу опреме пруге, уградњу справа 
против попречног и подужног померања колосека, отпуштање колосека у ДТШ, 
набавку АТ порција и израду АТ завара, мишљења смо да наведени став члана 12, 
који је у вези са ПИО треба изменити, како би био у сагласју са радовима који су 
предмет ЈН бр. 6/2018. 
Предлог за измену текста: ,, ...списак постојеће опреме пруге, преглед осигурања 
осовине и нивелете колосека, књиге мерења положеног колосека, , списак кривина 
и записнике о ултразвучном испитивању ЕТ завара...’’.                                                                                 
 
Одговор 1: 
Наручилац је извршио измену члана 12. Уговора,  Измена и допуна бр. 1 
конкурсне документације, бр. 24/2018-717  од 12.04.2018. године.  
 
 
 

 
Комисија за јавну набавку 

 


