
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив Наручиоца: Aкционарско друштво за управљање јавном железничком 

инфраструктуром,,Инфраструктура железнице Србије“ Београд 
 

Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд 

 

Интернет страница Наручиоца: www.infrazs.rs 

 

Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво 

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак по партијама-резервисана набавка  
 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 18100000-радна 

одећа, 18400000 – посебна одећа и прибор, у количини од: 

 

ПАРТИЈА 1  - заштитна опрема од коже- резервисана јавна набавка 

 
  

 Р.Б. Предмет јавне набавке Јединица мере Количина 

 1.1 Радне ципеле  плитке мушке пар 3089 

 1.2 Радне ципеле  плитке женске пар 275 

 1.3 Заштитне плитке ципеле са челичном капном пар 34 

 
1.4 

Заштитне плитке ципеле са поликарбонатском 

(композитном) капном 
пар 2596 

 1.5 Заштитна кожна кецеља за вариоце ком 75 

 1.6 Заштитна камашна кожна ком 11 

 1.7 Заштитне рукавице за вариоце пар 46 

1.8 Заштитне рукавице  кожне дебеле пар 227 

1.9 Заштитне рукавице кожне универзалне пар 11724 

 

 

ПАРТИЈА 2 - заштитна одећа- резервисана јавна набавка     
 

  
    

 Р.Б. Предмет јавне набавке Јединица мере Количина 

 2.1 Заштитно радно одело летње ком 694 

 
2.2 

Заштитно радно одело летње са флуросцентним 

тракама 
ком 1640 

 2.3 Заштитни мантил мушки ком 877 

 2.4 Заштитни мантил женски ком 73 

 2.5  Заштитно одело пилот  летње  ком 449 

 
2.6 

Заштитно одело пилот  летње са флуросцентном 

траком  
ком 330 

 
2.7 

Заштитни  сигнални прслук са флуороцентном 

траком  
ком 1047 

 2.8 Капа џокеј ком 1501 

 2.9 Поткапа за шлем ком 437 

 2.10 Заштитна кишна кабаница ком 418 

 2.11 Заштитно кишно одело (ПВЦ) ком 2095 
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ПАРТИЈА 3 -службена одећа-резервисана јавна набавка     

 

  

    

 Р.Б. Предмет јавне набавке Јединица мере Количина 

 3.1 Летње службено одело мушко ком 1771 

 3.2 Летње службено одело женско ком 215 

 3.3 Кошуља кратак рукав мушка ком 2426 

 3.4 Кошуља кратак рукав женска ком 298 

 3.5 Кишни мантил мушки ком 610 

 3.6 Кишни мантил женски ком 48 

 3.7 Кравата мушка ком 1710 

 3.8 Кравата женска-пантљика ком 328 

 3.9 Капа-шапка црвена ком 200 

 

 

 

ПАРТИЈА 4 -заштитна опрема- јавна набавка у отвореном поступку     
 

  
    

 
Р.Б. Предмет јавне набавке 

Јединица 

мере 
Количина 

 
4.1 

Заштитна  капа   

(носи се уместо шлема) 
ком 161 

 4.2 Ручни штитник за завариваче ком 5   

4.3  Заштитни шлем ком 827 

 4.4 Наочаре заштитне за заваривање ком 41 

 
4.5 

Наочаре заштитне од прашине и удара са бочном 

заштитом 
ком 759 

 4.6 Наочаре заштитне од УВ зрачења ком 4 

 4.7 Антифон слушалица заштитна ком 126 

 4.8 Чепови за уши ком 5 

 4.9 Кофил маска ком 1691 

 4.10 Рукавице електроизолационе класе 2 до 20000V пар 95 

 4.11 Заштитне рукавице  од природне и синтетичке гуме пар 8 

 4.12 Заштитне патике платнене антистатик пар 4 

 4.13 Заштитне ципеле за вариоце сa заштитном капном пар 17 

 4.14 Заштитне електроизолационе чизме  пар 62 

 4.15 Заштитна кецеља  гумена ком 9 

 4.16 Заштитне  гумене чизме  пар 60 

 4.17 Заштитне гумене  чизме са улошком пар 31 

 4.18 Штитници за колена пар 15 

  

РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА: Право учешћа у поступку јавне набавке за партије 1, 2 

и 3 имају само установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно 

оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако 

та лица чине најмање 30% запослених, сходно члану 8. Закона о јавним набавкама, при чему 

сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене групације и 

испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15).  

  

 

 

 



 

Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора за партије: 1, 2, 3 и 4 је најнижa понуђена цена.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену предност ће имати понуда у којој је 

дат краћи рок испоруке. 

Уколико све понуда са идентичном најнижом ценом имају и  идентичан рок испоруке, 

предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком важења понуде (опција 

понуде).  

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума 

најнижe понуђенe ценe. Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу 

извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 
 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 

документација доступна: 
 

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 

 -са интернет странице Наручиоца www.infrazs.rs 

 -са Портала Управе за јавне набавке  

 -са Портала Службених гласила Републике Србије и база прописа (само позив за  

        достављање понуда) 

 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Позивом за подношење понуда и Конкурсном 

документацијом. 

Право учешћа у поступку јавне набавке за партије 1, 2 и 3 имају само установе, 

организације, удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, 

професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица 

чине најмање 30% запослених, при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви 

подизвођачи морају да буду из наведене групације и испуњавају услове из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Право учешћа у поступку јавне набавке за партију 4 имају сва заинтересована 

лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

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 тј. најкасније до 

18.05.2017. год. до 10,00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и то 

на адресу: Aкционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

,,Инфраструктура железнице Србије“ Београд - Сектор за набавке и централна 

стоваришта, канцеларија бр. 391, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија. 

Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, на којој се, на 

предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи 

текст:  

- за партије 1,2 и 3: "Понуда за јавну набавку заштитне опреме од коже, 

заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме број 1/2017, у отвореном 

поступку - резервисана јавна набавка, по партијама – Понуда за 

партију/е_____     - НЕ ОТВАРАТИ" 

-  за партију 4:  "Понуда за јавну набавку заштитне опреме од коже, заштитне 

одеће, службене одеће и заштитне опреме опреме број 1/2017, у отвореном 

поступку, по партијама – Понуда за партију 4     - НЕ ОТВАРАТИ".  
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Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, е-маил 

адресу и име контакт особе. Коверат мора бити затворен на начин да се приликом 

отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се отвара први пут. Понуде које не буду 

затворене на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут 

отварају и на којима не пише број и назив јавне набавке, биће враћене понуђачу 

неотворене. 

Понуђач  је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду  преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде-

повезану јемствеником. Понуђач копију банкарске гаранције уз понуду, доставља повезану 

на начин који онемогућава убацивање или уклањање документа након отварања понуде, 

заједно са осталим документима, а оригинал банкарске гаранције уз понуду доставља 

неоштећен. 

Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременом и 

неће се отварати, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену 

подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено.                                       

       Приликом достављања понуде понуђачи су у обавези да доставе два узорка сваког 

артикла које је предмет јавне набавке најкасније до 10,00 часова, задњег дана одређеног 

за предају понуда на адресу "Aкционарско друштво за управљање јавном железничком 

инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице Србије“- Београд, Сектор за набавке и 

централна стоваришта, Немањина 6, канцеларија 349. Сваком од Понуђача за 

достављене узорке биће издата потврда о пријему истих. Узорци морају бити оргинално 

пломбирани и запечаћени од стране акредитоване лабораторије која је извршила 

испитивање за Партију 1 , 2 и 3. Узорци морају бити јасно означени бројевима из 

спецификације за партију за коју се узорци достављају. Ови узорци ће служити као еталон 

за праћење квалитета производа. Узорци морају у потпуности одговарати техничким 

захтевима Конкурсне документације. Понуде понуђача чији узорци не одговарају 

техничким захтевима Конкурсне документације биће одбијене као неприхватљиве. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда и узорака обавиће се одмах након истека рока за подношење 

понуда тј. 18.05.2017. год. са почетком у 11,00 часова, у просторијама Наручиоца, 

Aкционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

,,Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Немањина 6, канцеларија 349. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

Учесник у поступку јавног отварања понуда - понуђач дужан је да најкасније пре 

почетка поступка јавног отварања понуда, достави овлашћење за учешће у поступку 

отварања понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да учествује у јавном отварању и 

то: презиме и име, број личне карте, ПУ која је издала и ЈМБГ. За стране држављане 

обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које долази. 

 

Рок за доношење одлуке: 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у оквирном року од 25 дана од дана 

јавног отварања понуда, 

 

Служба за контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта: факс: 011/362-0094, е-

mејл: nabavkа@infrazs.rs, радним даном.  
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