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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 конкурсне документације за  јавну набавку 
добара - скретничка грађа, у отвореном поступку, број набавке 16/2018   

 
Измена и допуна 1: На страни 12/54 конкурсне документације, у Одељку 
„ДОДАТНИ УСЛОВИ“, стоји: 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже 
неопходним пословним капацитетом, односно: да је у 2017.години 
испоручио минимално 500m³ скретничке/мостовске импрегнисане грађе; 
 - да поседује: 
 - сертификат ISO 9001:2015 - системи менаџмента квалитетом у 
процесу производње; 
- сертификат ISO 14001:2015 - системи менаџмента заштите животне 
средине; 
- сертификат OHSAS 18001:2007-систем менаџмента заштите здравља 
и безбедности на раду;  
-Дозволу Дирекције за железнице за уградњу на мрежи пруга ЖС; 
-да, у складу са Законом о безбедности и интероперабилности 
железнице, поседује деларацију произвођача о усаглашености и 
декларацију о погодности за употребу  

Доказ: 

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави: 
попуњен, потписан и оверен Образац 8. – Изјава о неопходном 
пословном кацацитету, уз коју је потребно приложити: 
потврде купаца о испорученим буковим импрегнисаним 
праговима; копије сертификата ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; 
OHSAS 18001:2007, за произвођача добара; копију дозволе 
Дирекције за железнице; копију декларације произвођача о 
усаглашености и декларацију о погодности за употребу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Брише се, тако да сада гласи: 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже 
неопходним пословним капацитетом, односно: да је у 2017.години 
испоручио минимално 500m³ скретничке/мостовске импрегнисане грађе; 
 - да поседује: 
 - сертификат ISO 9001:2015 - системи менаџмента квалитетом у 
процесу производње; 
- сертификат ISO 14001:2015 - системи менаџмента заштите животне 
средине; 
- сертификат OHSAS 18001:2007-систем менаџмента заштите здравља 
и безбедности на раду;  
-да, у складу са Законом о безбедности и интероперабилности 
железнице, поседује деларацију произвођача о усаглашености и 
декларацију о погодности за употребу  

Доказ: 

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави: 
попуњен, потписан и оверен Образац 8. – Изјава о неопходном 
пословном кацацитету, уз коју је потребно приложити: 
потврде купаца о о испорученој скретничкој/мостовској грађи; 
копије сертификата ISO 9001:2015; ISO 14001:2015;OHSAS 
18001:2007, за произвођача добара; копију декларације 
произвођача о усаглашености и декларацију о погодности за 
употребу 

 

Измена и допуна 2: На страни 15/51 конкурсне документације, у Одељку 2. 
„НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ“, стоји: 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 20.07.2018. године до 13.30 часова. 
... 
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 20.07.2018. године у 14.00 часова и то на 
адреси Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. 
Немањина 6, соба 349, I спрат. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 25.07.2018.године до 13.30 часова. 
... 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 25.07.2018. године у 14.00 часова и то на 
адреси Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“а.д., Београд, ул. 
Немањина 6, соба 349, I спрат. 
 

 
Комисија за ЈН 

 


