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: 24/2018-1731
Датум: 31.07.2018.
ПРЕДМЕТ : Измене и допуне бр. 1 конкурсне документације за јавну набавку број
67/18 – Услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме

1. На страни 12/52 конкурсне документације, у делу који се односи на доказе о
испуњавању финансијског капацитета (тачке 5.2. конкурсне документације,
редним бројем 1) стоји:
Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен Образац 7 – Изјава о
неопходном финансијском капацитету (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), уз који
је потребно приложити Извештај о бонитету БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре
или Биланс стања и Биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора. Уколико понуђач није
субјекат ревизије, у складу за Законом о рачуноводству и ревизији, дужан је да достави
одговарајући акт – одлуку или изјаву у складу са законским прописима за 2015., 2016., и 2017.
годину.

Мења се и гласи:
Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Извештај о бонитету БОН-ЈН, издат од Агенције за
привредне регистре или Биланс стања и Биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора.
Уколико понуђач није субјекат ревизије, у складу за Законом о рачуноводству и ревизији, дужан
је да достави одговарајући акт – одлуку или изјаву у складу са законским прописима за 2015.,
2016., и 2017. годину.
2. На страни 12/52 конкурсне документације, у делу који се односи на доказе о испуњавању
пословног капацитета (тачке 5.2. конкурсне документације, редним бројем 2) стоји:
Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен Образац 8 – Изјава о
неопходном пословном кацацитету (дат у поглављу XI ове конкурсне документације), уз коју је
потребно приложити потврду – референц листе (Образац 8а) дате у поглављу XI ове конкурсне
документације) својих наручилаца као доказ да су предметни уговори или рачуни реализовани.

Мења се и гласи:
Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен Образац 7 – Изјава о
неопходном пословном кацацитету (дат у поглављу X ове конкурсне документације), уз коју је
потребно приложити потврду – референц листе (Образац 7а) дате у поглављу X ове конкурсне
документације) својих наручилаца као доказ да су предметни уговори реализовани.

3. На страни 4/52 конкурсне документације, стоји:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
дана 06.08.2018. године до 10:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за
набавке и централна стоваришта, Писарница-канцеларија бр. 134, приземље, ул.
Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија.

Мења се и гласи:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
дана 07.08.2018. године до 10:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за
набавке и централна стоваришта, Писарница-канцеларија бр. 134, приземље, ул.
Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија.
4. На страни 4/52 конкурсне документације, стоји:
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана
06.08.2018. године са почетком у 11:00 часова, у просторијама Наручиоца,
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број
349, I спрат.
Мења се и гласи:
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана
07.08.2018. године са почетком у 11:00 часова, у просторијама Наручиоца,
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број
349, I спрат.
5. Мењају се Образац 7 (стр.38/52) и Образац 7а (стр.39/52) – Нови модели
Образаца налазе се на следећој страни

КОМИСИЈА ЗА ЈН

(Образац 7)
ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
за јавну набавку мале вредности услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме,
јавна набавка број 67/18

ПOДНOСИЛAЦ ПОНУДЕ:______________________________________________
Брoj понуде: ___________
Изјављујемо да, за предметну јавну набавку располажемо неопходним пословним капацитетом, што
подразумева да испуњавамо следеће услове:

- закључен минимум један уговор, за процену вредности НПО са великим инфраструктурним
системима у земљи и региону, као што су предузећа из сектора железничког саобраћаја, предузећа
из сектора електропривреде и диструбуције електричне енергије и слична, са процењеном
вредношћу од минимум 100.000.000,00 ЕУР (некретнине, постројења и опрема)
Р.
бр.

Назив наручиоца

Предмет Уговора

Број и
датум
уговора

Вредност НПО већа од
100.000.000,00 ЕУР
(заокружити)

Да

Не

Да

Не

Да

Не

- да је обављао пет процена непокретне и покретне имовине процењене вредности преко
10.000.000,00 ЕУР у последњих 48 месеци по једном уговору (послу)
Р.
бр.

Назив наручиоца

Предмет Уговора

Број и
датум
уговора

Вредност НПО већа од
10.000.000,00 ЕУР
(заокружити)

Да

Не

Да

Не

Да

Не

- закључен минимум један уговор, за процену вредности НПО у последње две године са правним
лицем из делатности железничког саобраћаја
Р.
бр.

Назив наручиоца

Предмет Уговора

Број и
датум
уговора

Правно лице из
делатности железничког
саобраћаја

Да

Не

(унети податке уколико претходно није наведено)
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности услуга процене вредности некретнина, постројења и
опреме, јавна набавка број 67/18, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15).

Потпис овлашћеног лица:
______________________

Датум:_______________
м.п.

(Образац 7а)
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА)
Купац/наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да је понуђач
________________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
вршио услуге процене вредности некретнина, постројења и опреме у укупној
вредности од _______________________________ динара без ПДВ-а,
(словима: _______________________________________________)
(уписати фактурисани износ реализованих испорука бројкама и словима)

по следећим уговорима:
Ред
бр.

Предмет Уговора

Број и датум уговора

Вредност уговора

1
2
3
4
5

Потврда се издаје на захтев понуђача ________________________________________
ради учешћа у јавној набавци за доделу Уговора за јавну набавку мале вредности услуга
процене вредности некретнина, постројења и опреме, ЈНМВ број 67/18, Aкционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице
Србије“, Београд и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У ______________________
Дана___________________
* Oбразац потврде умножити у потребном броју примерака

________________

