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

Број: 24/2019-3731
Датум:15.11.2019.
ПРЕДМЕТ: Измене и допуне бр. 1 Kонкурсне документације за јавну набавку број 66/19
– Средства за снегоборбу;
1. На страни 7/84 конкурсне документације за јавну набавку број 66/19 у делу који се
односи на техничку спецификацију, стоји:
Табела број 2: Опис и количина алата и делова алата
р.бр.

назив добра

1

држаља за лопату

2

држаља за будак /
пијук / крамп

3

гребла метална са
држаљом

4

лопата за земљу обична

опис добра
држаља за лопату од тврдог дрвета, обла са
дужином дршке oд 120cm
држаљa за будак је од тврдог дрвета,
дужина дршке је 120 cm
трапезасти алат наоштен на доњој страни
од кованог гвожђа и дрвена дршка. Тврдо
дрво дужине 160 мм, нелакирано. Гребло
за лед димензије мин 205 x 165 x 74 мм,
дебљине 4 мм, материјал челични лим,
трапезаст
квалитетна лопата за чишћење снега са
већих површина, може се користити за
песак или ситну земљу. Дужина лопате
145cm (дршка 120cm), ширина главе 38,5cm.

јед.
мер.

колич.

ком

500

ком

500

ком

425

ком

184

Мења се и гласи:
Табела број 2: Опис и количина алата и делова алата
р.бр.

назив добра

1

држаља за лопату

2

држаља за будак /
пијук / крамп

3

гребла метална са
држаљом

4

лопата за земљу обична

опис добра
држаља за лопату од тврдог дрвета, обла са
дужином дршке oд 120cm
држаљa за будак је од тврдог дрвета,
дужина дршке је 90 cm
трапезасти алат наоштен на доњој страни
од кованог гвожђа и дрвена дршка. Тврдо
дрво дужине 110-130cm, нелакирано.
Гребло за лед димензије мин 205 x 165 x 74
мм, дебљине 4 мм, материјал челични лим,
трапезаст
квалитетна лопата за чишћење снега са
већих површина, може се користити за
песак или ситну земљу. Дужина лопате
145cm (дршка 120cm), ширина главе 38,5cm.

јед.
мер.

колич.

ком

500

ком

500

ком

425

ком

184

2. На страни 33,34/84 конкурсне документације за јавну набавку број 66/19 у делу који се
односи на Oбразац понуде, стоји:

(Образац 1.2)
Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
СРЕДСТАВА ЗА СНЕГОБОРБУ, ПО ПАРТИЈАМА,
- за Партију 2 – Алати и делови алата
Јавна набавка број 66/19
На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности средстава за снегоборбу, по
партијама, јавна набавка број 66/19

Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________
Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________
Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________
ПДВ број: _______________ Лице за контакт__________________________________

даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р.
бр
1

1

Назив добара и опис
захтеваних техничкких
карактеристика
2

Држаља за лопату
Минимум техничких
карактеристика које мора
да поседује:

Назив добара и и опис
технички карактеристика
понуђених добара (обавезно
попунити)

3
Назив:
Прoизвoђaч:

Ј.м

Количина

Јединична
цена у РСД без
ПДВ-а

Износ ПДВ
у%

Укупна цена у
РСД без ПДВ-а

4

5

6

7

8

ком

500

ком

500

ком

425

Oпис:

Опис: држаља за лопату
од тврдог дрвета, обла
Дужина дршке: 120cм
2

3

Дужина дршке:

држаља за
будак/пијук/крамп

Назив:

Минимум техничких
карактеристика које мора
да поседује:
Опис: од тврдог дрвета
Дужина дршке: 120cм

Прoизвoђaч:

Гребла метална са
држаљом
Минимум техничких
карактеристика које мора
да поседује:
Опис: трапезасти алат
наоштен на доњој страни од

Опис:
Дужина дршке:
Назив:
Прoизвoђaч:
Moдeл:
Опис:

%

кованог гвожђа и дрвена
дршка.
Тврдо дрво дужине 160 мм,
нелакирано.
Гребло за лед димензије мин
205 x 165 x 74 мм, дебљине 4
мм, материјал челични лим,
трапезаст

4.

Лопата за земљу-обична
Минимум техничких
карактеристика које мора
да поседује:

Дршка дужине;
Димензије гребла:
Дебљина:
материјал:
Назив:
Прoизвoђaч:

ком

184

Moдeл:
Опис:

квалитетна лопата за
чишћење снега са већих
површина, може се користити
за песак или ситну земљу.
Дужина лопате 145cm
(дршка 120cm), ширина главе
38,5cm.

Коришћење:
Дужина лопате;
дршка:
ширина главе:

Укупна вредност понуде без ПДВ-а у РСД
Укупна вредност ПДВ-а у РСД
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД
Опција понуде (минимално 90
дана):
Рок и начин плаћања:
Рок и начин испоруке (максимално
15 дана):
Место испоруке:
Рок употребе (минимално 12
месеци):
Период рекламације (минимално
12 месеци):

- ______ дана од дана јавног отварања понуда
-45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре за извршену испоруку
добара
- Рок испоруке износи максимално ____ дана oд дaнa пријема налога за испоруку
наручиоца. Испорука ће бити једнократна у целости по примљеној спецификацији у
погледу врсте и количине добара садржаној у налогу за испоруку
- Fco магацин наручиоца у Београду,( централни магацин Батајница, улица Матрозова
бб, према назнаци у налогу за испоруку)
- Рок упoтребе за сва добра из понуде износи ___ месеци од дана испоруке истих у
магацин наручиоца
- Период прихватања рекламације за сва добра из понуде износи ___ месеци од дана
када је извршен квантитативни пријем истих

* обавезно попунити све тражене податке
* обавезно навести техничке карактеристихе понуђених добара
**Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца
** у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене

У
дана

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

Напомена:
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени.
*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само у
случају подношења понуде са подизвођачем
*Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено лице
понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Укoликo су пoнудa и остали oбрaсци
пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe
зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.

Мења се и гласи:

(Образац 1.2)
Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
СРЕДСТАВА ЗА СНЕГОБОРБУ, ПО ПАРТИЈАМА,
- за Партију 2 – Алати и делови алата
Јавна набавка број 66/19
На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности средстава за снегоборбу, по
партијама, јавна набавка број 66/19

Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________
Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________
Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________
ПДВ број: _______________ Лице за контакт__________________________________

даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р.
бр
1

1

Назив добара и опис
захтеваних техничкких
карактеристика
2

Држаља за лопату
Минимум техничких
карактеристика које мора
да поседује:

Назив добара и и опис
технички карактеристика
понуђених добара (обавезно
попунити)

3
Назив:
Прoизвoђaч:

Ј.м

Количина

Јединична
цена у РСД без
ПДВ-а

Износ ПДВ
у%

Укупна цена у
РСД без ПДВ-а

4

5

6

7

8

ком

500

ком

500

ком

425

Oпис:

Опис: држаља за лопату
од тврдог дрвета, обла
Дужина дршке: 120цм
2

3

Дужина дршке:

држаља за
будак/пијук/крамп

Назив:

Минимум техничких
карактеристика које мора
да поседује:
Опис: од тврдог дрвета
Дужина дршке: 90cm

Прoизвoђaч:

Гребла метална са
држаљом
Минимум техничких
карактеристика које мора
да поседује:
Опис: трапезасти алат
наоштен на доњој страни од
кованог гвожђа и дрвена
дршка.
Тврдо дрво дужине 110130cm, нелакирано.

Опис:
Дужина дршке:
Назив:
Прoизвoђaч:
Moдeл:
Опис:
Дршка дужине;
Димензије гребла:

%

Гребло за лед димензије мин
205 x 165 x 74 мм, дебљине 4
мм, материјал челични лим,
трапезаст

4.

Лопата за земљу-обична
Минимум техничких
карактеристика које мора
да поседује:

Дебљина:
материјал:
Назив:

ком

184

Прoизвoђaч:
Moдeл:
Опис:

квалитетна лопата за
чишћење снега са већих
површина, може се користити
за песак или ситну земљу.
Дужина лопате 145cm
(дршка 120cm), ширина главе
38,5cm.

Коришћење:
Дужина лопате;
дршка:
ширина главе:

Укупна вредност понуде без ПДВ-а у РСД
Укупна вредност ПДВ-а у РСД
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД
Опција понуде (минимално 90
дана):
Рок и начин плаћања:
Рок и начин испоруке (максимално
7 дана):
Место испоруке:
Рок употребе (минимално 12
месеци):
Период рекламације (минимално
12 месеци):

- ______ дана од дана јавног отварања понуда
-45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре за извршену испоруку
добара
- Рок испоруке износи максимално ____ дана oд дaнa пријема налога за испоруку
наручиоца. Испорука ће бити једнократна у целости по примљеној спецификацији у
погледу врсте и количине добара садржаној у налогу за испоруку
- Fco магацин наручиоца у Београду,( централни магацин Батајница, улица Матрозова
бб, према назнаци у налогу за испоруку)
- Рок упoтребе за сва добра из понуде износи ___ месеци од дана испоруке истих у
магацин наручиоца
- Период прихватања рекламације за сва добра из понуде износи ___ месеци од дана
када је извршен квантитативни пријем истих

* обавезно попунити све тражене податке
* обавезно навести техничке карактеристихе понуђених добара
**Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца
** у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене

У
дана

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

Напомена:
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени.
*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само у
случају подношења понуде са подизвођачем
*Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено лице
понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Укoликo су пoнудa и остали oбрaсци
пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe
зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.

КОМИСИЈА ЗА ЈН
/ на следећој страни се налази измењене стране техничке спецификације и обрасца понуде ;

Редни
број

ПАРТИЈА бр. 5: Парафински восак

1

Назив добра
Бакља парафинска

jед. мер.

Укупна
количина

ком

1200

Техничке спецификације средстава за снегоборбу по ПАРТИЈИ бр. 1 дате су у наредној
табели:
Табела број 1: Опис и количина брезових и сиркових метли

р.бр.

назив
добра

опис добра

јед.
мер.

колич.

1

метла
брезова

чврста брезова метла погодна за чишћење
снега, лишћа и сл. са дршком стандардне
дужине од 0,90 до 1,10m.

ком

1000

2

метла
сиркова

метла велика сиркова опшивена 5 пута за
унутрашњу и спољну употребу са дршком
стандардне дужине од 0,90 до 1,10m

ком

800

Техничке спецификације средстава за снегоборбу по ПАРТИЈИ бр. 2 дате су у наредној
табели:
Табела број 2: Опис и количина алата и делова алата

р.бр.

назив добра

опис добра

јед.
мер.

колич.

1

држаља за лопату

држаља за лопату од тврдог дрвета, обла са
дужином дршке oд 120cm

ком

500

2

држаља за будак /
пијук / крамп

држаљa за будак је од тврдог дрвета,
дужина дршке је 90 cm

ком

500

ком

425

ком

184

3

гребла метална са
држаљом

4

лопата за земљу обична

трапезасти алат наоштен на доњој страни
од кованог гвожђа и дрвена дршка. Тврдо
дрво дужине 110-130cm, нелакирано.
Гребло за лед димензије мин 205 x 165 x 74
мм, дебљине 4 мм, материјал челични лим,
трапезаст
квалитетна лопата за чишћење снега са
већих површина, може се користити за
песак или ситну земљу. Дужина лопате
145cm (дршка 120cm), ширина главе 38,5cm.
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(Образац 1.2)
Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
СРЕДСТАВА ЗА СНЕГОБОРБУ, ПО ПАРТИЈАМА,
- за Партију 2 – Алати и делови алата
Јавна набавка број 66/19
На основу јавног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности средстава за снегоборбу,
по партијама, јавна набавка број 66/19

Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________
Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________
Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________
ПДВ број: _______________ Лице за контакт__________________________________

даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р.
бр
1

1

Назив добара и опис
захтеваних техничкких
карактеристика
2

Држаља за лопату
Минимум техничких
карактеристика које мора
да поседује:

Назив добара и и опис
технички карактеристика
понуђених добара (обавезно
попунити)

3
Назив:
Прoизвoђaч:

Ј.м

Количина

Јединична
цена у РСД без
ПДВ-а

Износ ПДВ
у%

Укупна цена у
РСД без ПДВ-а

4

5

6

7

8

ком

500

ком

500

ком

425

Oпис:

Опис: држаља за лопату
од тврдог дрвета, обла
Дужина дршке: 120цм
2

3

Дужина дршке:

држаља за
будак/пијук/крамп

Назив:

Минимум техничких
карактеристика које мора
да поседује:
Опис: од тврдог дрвета
Дужина дршке: 90cm

Прoизвoђaч:

Гребла метална са
држаљом
Минимум техничких
карактеристика које мора
да поседује:
Опис: трапезасти алат
наоштен на доњој страни од

Опис:
Дужина дршке:
Назив:
Прoизвoђaч:
Moдeл:
Опис:

%

4.

кованог гвожђа и дрвена
дршка.
Тврдо дрво дужине 110-130
cm, нелакирано.
Гребло за лед димензије мин
205 x 165 x 74 мм, дебљине 4
мм, материјал челични лим,
трапезаст

Дршка дужине;

Лопата за земљу-обична
Минимум техничких
карактеристика које мора
да поседује:

Назив:
Прoизвoђaч:

Димензије гребла:
Дебљина:
материјал:

ком

184

Moдeл:
Опис:

квалитетна лопата за
чишћење снега са већих
површина, може се користити
за песак или ситну земљу.
Дужина лопате 145cm
(дршка 120cm), ширина главе
38,5cm.

Коришћење:
Дужина лопате;
дршка:
ширина главе:

Укупна вредност понуде без ПДВ-а у РСД
Укупна вредност ПДВ-а у РСД
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом у РСД
Опција понуде (минимално 90
дана):
Рок и начин плаћања:
Рок и начин испоруке:(максимално
7 дана):
Место испоруке:
Рок употребе (минимално 12
месеци):
Период рекламације (минимално
12 месеци):

- ______ дана од дана јавног отварања понуда
-45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре за извршену испоруку
добара
- Рок испоруке износи максимално ____ дана oд дaнa пријема налога за испоруку
наручиоца. Испорука ће бити једнократна у целости по примљеној спецификацији у
погледу врсте и количине добара садржаној у налогу за испоруку
- Fco магацин наручиоца у Београду,( централни магацин Батајница, улица Матрозова
бб, према назнаци у налогу за испоруку)
- Рок упoтребе за сва добра из понуде износи ___ месеци од дана испоруке истих у
магацин наручиоца
- Период прихватања рекламације за сва добра из понуде износи ___ месеци од дана
када је извршен квантитативни пријем истих

* обавезно попунити све тражене податке
* обавезно навести техничке карактеристихе понуђених добара
**Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца
** у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене

У
дана

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

Напомена:
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени.
*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само у
случају подношења понуде са подизвођачем
*Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено лице
понуђача, чиме чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Укoликo су пoнудa и остали oбрaсци
пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe
зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.
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