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11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина бр.6 

Телефон: +381 11 362 00 94 

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs 

Број: 24/2019 - 4191 

Датум: 20. 12. 2019. год. 
 

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације број 6 у вези Јавне набавке у 

отвореном поступку по партијама број 59/2019  
 

На страни 31/137 конкурсне документације у делу који гласи: 

 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави:  

- доказ да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у 

претходне три године (2016., 2017., и 2018. год.) продао, тј. испоручио добра која 

су истоврсна предметној набавци у уговореном року, обиму и квалитету у 

збирном износу oд: 

Партија 1: 55.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

Партија 2:   9.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

Партија 3: 40.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

Партија 4:   2.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

Партија 5:   7.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

Партија 6: 11.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Доказ: 

Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

- попуњен, потписан и оверен Образац 11 – Изјава о неопходном 

пословном кацацитету (дат у поглављу X ове конкурсне документације), 

уз коју је потребно приложити потврде – референц листе (Образац 8а – 

дат у поглављу X ове конкурсне документације) својих наручилаца; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мења се и дат је у прилогу: 
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уз коју је потребно приложити потврде – референц листе (Образац 11а – 
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- од стране нотара оверена изјава одговорног лица понуђача којом 

потврђује да су предметна добра продата кроз малопродајну мрежу у 

траженом временском периоду уз обавезну доставу прилога – у коме је 

списак продатих артикала 

 
3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави:  

- доказ да располаже са машином – плотер припадајућим софтвером за 

моделовање и прављење кројева за запослене са специфичним телесним мерама 

које су ван стандарда, тражени доказ се односи на Партију 1, Партију 2, Партију 5 

и Партију 6  

Доказ: 

Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

- Изјава о непходном техничком капацитету са основним подацима 

адреса, место, бр. тел.  

Доставити копије пописне листе основних средстава и инвентара са  

јасно назначеном позицијом и фотографијом на којој се налази 

предметна опрема - средство за рад (маркером или оловком означено), 

или фотокопију фактура по којима је набавка опреме извршена.  

За опрему која се користи по другом основу доставити уговор о закупу 

или слично.  

 
4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави:  

- да има минимум 5 (пет)  радно  ангажованих, који су оспособљени за безбедан 

рад и за које је послодавац уредно извршио плаћање пореза  и доприноса, у складу са 

законским обавезама  

Доказ: 

Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

- Као доказ достављају се копије уговора о радном ангажовању, као и 

копије образаца пријаве код Републичког фонда за пензијско и инвалидско 

осигурање Републике Србије (копије важећих М образаца: М, М-3А, М-4, 

М4К, М-УН или М-УНК), из којих се види да су запослена (радно 

ангажована) лица пријављена на пензијско осигурање, Обрасци О6 у складу 

са Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду за 

сва лица.  
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