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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 2 Конкурсне документације за јавну набавку
елемената горњег строја пруге јавна набавка број 76/2019
На страни 8 од 81 Конкурсне документације стоји:

Понуђач мора доставити потврду најмање једне железничке управе чланице
UIC, или потврду ‘‘Инфраструктуре железнице Србије’’ ад, да је колосечни
прибор (везице ДЖ-2 за шину тип 49 и шину тип 60, тирфон са равном
належном главом 150мм ДЖ12, вијак ДЖ-3 са навртком и справа против
бочног померања прагова-за бетонске прагове) који је предмет ове набавке,
уграђиван и да функционише без примедби на мрежи те управе. Ово се
сматра обавезним условом и уколико се не достави понуда ће бити
одбијена.
На страни 8 од 81 Конкурсне документације мења се и треба да стоји:

Понуђач мора доставити потврду најмање једне железничке управе чланице
UIC, или потврду ‘‘Инфраструктуре железнице Србије’’ ад, да је колосечни
прибор (везице ДЖ-2 за шину тип 49 и шину тип 60, тирфон са равном
належном главом 150мм ДЖ12, вијак ДЖ-3 са навртком и справа против
бочног померања прагова-за бетонске прагове) који је предмет ове набавке,
уграђиван и да функционише без примедби на мрежи те управе. Ово се
сматра обавезним условом и уколико се не достави понуда ће бити
одбијена. - БРИШЕ СЕ
На страни 10 од 81 Конкурсне документације стоји:
1.2. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Понуђач је дужан да достави потврду најмање једне железничке управе чланице UIC
да су шине које су предмет набавке, уграђиване и да функционишу без примедби на
мрежи те управе
Ово се сматра обавезним условом и уколико се не достави понуда ће бити одбијена
На страни 10 од 81 Конкурсне документације мења се и треба да стоји:
1.2. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Понуђач је дужан да достави потврду најмање једне железничке управе чланице UIC
да су шине које су предмет набавке, уграђиване и да функционишу без примедби на
мрежи те управе
Ово се сматра обавезним условом и уколико се не достави понуда ће бити одбијена
БРИШЕ СЕ

На страни 13 од 81 Конкурсне документације стоји:
Произвођач чији се производ нуди мора поседовати и у понуди приложити одговарајући
сертификат квалитета серије EN ISO 9000 за производњу предмета јавне набавке (тачка 1.
Листа количина), као и важећу потврду „Инфраструктура железница Србије“ а.д. или
железничке управе земаља чланица ЕУ да је произвођач истоветни производ испоручио
дотичној железничкој управи, те да је исти уграђен у колосек и да нема примедби на њихов
квалитет у току експлоатације.
На страни 13 од 81 Конкурсне документације мења се и треба да стоји:
Произвођач чији се производ нуди мора поседовати и у понуди приложити одговарајући
сертификат квалитета серије EN ISO 9000 за производњу предмета јавне набавке (тачка 1.
Листа количина).
На страни 22 од 81 Конкурсне документације стоји:
2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

- Понуђач треба да располаже неопходним пословним капацитетом, односно
потребно је понуђач испоручивао елементе горњег строја пруге који су предмет
ове набавке у протекле 3 године, до дана објављивања позива за подношење
понуда у укупној вредности од 700.000.000,00 динара.

Доказ:

Изјава о неопходном Пословном капацитету; (Образац 8)
- списак реализованих уговора (Образац 8-1)
- потврда о неопходном пословном капацитету – колосечни
материјал (везице ДЖ-2 за шину тип 49 и шину тип 60, тирфон са
равном належном главом 150мм ДЖ12, вијак ДЖ-3 са навртком и справа
против бочног померања прагова-за бетонске прагове) (Образац 8-2а)
- потврда о неопходном пословном капацитету – шине
49Е1(Образац 8-2б)
- потврда о неопходном пословном капацитету - пластична
везица за шину тип 49 и 60(Образац 8-2в)
- потврда о неопходном пословном капацитету - скретнице (Обр. 8-2г)

На страни 22 од 81 Конкурсне документације мења се и треба да стоји:
2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

- Понуђач треба да располаже неопходним пословним капацитетом, односно
потребно је понуђач испоручивао железничкој управи чланици UIC елементе
горњег строја пруге који су предмет ове набавке у протекле 3 године, до дана
објављивања позива за подношење понуда у укупној вредности од
700.000.000,00 динара.

Доказ:

Изјава о неопходном Пословном капацитету; (Образац 8)
- списак реализованих уговора (Образац 8-1)
- потврда о неопходном пословном капацитету –
елементи горњег строја пруга (везице ДЖ-2 за шину тип
49 и шину тип 60, тирфон са равном належном главом
150мм ДЖ12, вијак ДЖ-3 са навртком, справа против бочног
померања прагова-за бетонске прагове, шине49Е1, пластична
везица за шину тип 49 и 60, скретнице

На страни 22 од 81 Конкурсне документације стоји:
3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

- Понуђач треба да располаже неопходним техничким капацитетом,
односно Понуђач у понуди мора доставити потврду најмање једне
железничке управе члаПнице UIC или ''Инфраструктуре железнице
Србије'' а.д. да је колосечни материјал (везице ДЖ-2 за шину тип 49 и
шину тип 60, тирфон са равном належном главом 150мм ДЖ12, вијак ДЖ3 са навртком и справа против бочног померања прагова-за бетонске
прагове) који је предмет ове набавке, уграђиван и да функционише без
примедби на мрежи те управе.
- Понуђач треба да располаже неопходним техничким капацитетом,
односно Понуђач у понуди мора доставити потврду најмање једне
железничке управе чланице UIC или
''Инфраструктуре
железнице
Србије'' а.д. да су шине 49Е1, које су предмет ове набавке, уграђивани и
да функционишу без примедби на мрежи те управе
- Понуђач треба да располаже неопходним техничким капацитетом, односно
Понуђач у понуди мора доставити потврду најмање једне железничке
управе чланице UIC или ''Инфраструктуре железнице Србије'' а.д. да су
пластичне везице уграђиване на мрежи пруга те управе и да
функционишу без примедби.
- -Понуђач треба да располаже неопходним техничким капацитетом, односно
Понуђач у понуди мора доставити потврду најмање једне железничке управе
чланице UICили ''Инфраструктуре железнице Србије'' а.д. да су скретнице
монтиране на дрвеним праговима уграђиване на мрежи пруга те управе и да
функционишу без примедби.
Изјава о неопходном техничком капацитету; (Образац 9)
- Потврда железничке управе чланице UIC - колосечни прибор
(везице ДЖ-2 за шину тип 49 и шину тип 60, тирфон са равном
належном главом 150мм ДЖ12, вијак ДЖ-3 са навртком и справа
Доказ:
против бочног померања прагова-за бетонске прагове ) (Образац 9а)
- Потврда железничке управе чланице UIC – железничке шине 49Е1
(Образац 9б)
- Потврда железничке управе чланице UIC – пластичне везице
(Образац 9в)
- Потврда железничке управе чланице UIC - скретнице монтиране на
дрвеним праговима (Образац 9г)

На страни 22 од 81 Конкурсне документације мења се и треба да стоји:
3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

- Понуђач треба да располаже неопходним техничким капацитетом,
односно Понуђач у понуди мора доставити потврду најмање једне
железничке управе члаПнице UIC или ''Инфраструктуре железнице
Србије'' а.д. да је колосечни материјал (везице ДЖ-2 за шину тип 49 и
шину тип 60, тирфон са равном належном главом 150мм ДЖ12, вијак ДЖ3 са навртком и справа против бочног померања прагова-за бетонске
прагове) који је предмет ове набавке, уграђиван и да функционише без
примедби на мрежи те управе.
- Понуђач треба да располаже неопходним техничким капацитетом,
односно Понуђач у понуди мора доставити потврду најмање једне
железничке управе чланице UIC или
''Инфраструктуре
железнице
Србије'' а.д. да су шине 49Е1, које су предмет ове набавке, уграђивани и
да функционишу без примедби на мрежи те управе
- Понуђач треба да располаже неопходним техничким капацитетом, односно
Понуђач у понуди мора доставити потврду најмање једне железничке
управе чланице UIC или ''Инфраструктуре железнице Србије'' а.д. да су
пластичне везице уграђиване на мрежи пруга те управе и да
функционишу без примедби.
- -Понуђач треба да располаже неопходним техничким капацитетом, односно
Понуђач у понуди мора доставити потврду најмање једне железничке управе
чланице UICили ''Инфраструктуре железнице Србије'' а.д. да су скретнице
монтиране на дрвеним праговима уграђиване на мрежи пруга те управе и да
функционишу без примедби.
Изјава о неопходном техничком капацитету; (Образац 9)
- Потврда железничке управе чланице UIC - колосечни прибор
(везице ДЖ-2 за шину тип 49 и шину тип 60, тирфон са равном
належном главом 150мм ДЖ12, вијак ДЖ-3 са навртком и справа
Доказ:
против бочног померања прагова-за бетонске прагове ) (Образац 9а)
- Потврда железничке управе чланице UIC – железничке шине 49Е1
(Образац 9б)
- Потврда железничке управе чланице UIC – пластичне везице
(Образац 9в)
- Потврда железничке управе чланице UIC - скретнице монтиране на
дрвеним праговима (Образац 9г)

БРИШЕ СЕ
На страни 29 од 81 Конкурсне документације стоји:

Образац Изјаве Понуђача о неопходном пословном капацитету
(Образац 8)

Списак реализованих уговора (Образац 8-1)

Потврда о неопходном пословном капацитету (Образац 8-2а)

Потврда о неопходном пословном капацитету (Образац 8-2б)

Потврда о неопходном пословном капацитету (Образац 8-2в)

Потврда о неопходном пословном капацитету (Образац 8-2г)

Образац Изјаве Понуђача о неопходном техничком капацитету
(Образац 9)

Потврда железничке управе чланице УИЦ-А (Образац 9а)

Потврда железничке управе чланице УИЦ-А (Образац 9б)

Потврда железничке управе чланице УИЦ-А (Образац 9в)

Потврда железничке управе чланице УИЦ-А (Образац 9г)




Оверени технички услови Прилог 1. Уговора

На страни 29 од 81 Конкурсне документације мења се и треба да стоји:

Образац Изјаве Понуђача о неопходном пословном капацитету
(Образац 8)

Списак реализованих уговора (Образац 8-1)

Потврда о неопходном пословном капацитету (Образац 8-2а)

Оверени технички услови Прилог 1. Уговора


Остало се (Образац 8-2б); (Образац 8-2в); (Образац 8-2г); (Образац 9); (Образац 9-a);
(Образац 9-б); (Образац 9-в); (Образац9-г) - БРИШЕ СЕ
На страни 46 од 81 Конкурсне документације стоји:
X ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1. Образац Понуде (Образац 1)
2. Образац структуре цене са упутсвом како да се попуни (Образац 2)
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)
4. Образац Изјаве о независној понуди (Образац 4)
5. Изјава о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа (Образац 5)
6. Модел гаранције за озбиљност понуде (Образац 6а)
7. Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције
за добро извршење посла (Образац 6б)
8. Модел гаранције за добро извршење посла (Образац 6в)
9. Изјава о неопходном финансијском капацитету (Образац 7)
10. Изјава о неопходном пословном капацитету (Образац 8)
11. Списак реализованих уговора (Образац 8-1)
12. Потврда наручиоца о неопходном пословном капацитету (Образац 8-2а)
13. Потврда наручиоца о неопходном пословном капацитету (Образац 8-2б)
14. Потврда наручиоца о неопходном пословном капацитету (Образац 8-2в)
15. Потврда наручиоца о неопходном пословном капацитету (Образац 8-2г)
16. Изјава о неопходном техничком капацитету (Образац 9)
17. Потврда железничке управе чланице УИЦ-а (Образац 9а)
18. Потврда железничке управе чланице УИЦ-а (Образац 9б)
19. Потврда железничке управе чланице УИЦ-а (Образац 9в)
20. Потврда железничке управе чланице УИЦ-а (Образац 9г)
На страни 46 од 81 Конкурсне документације мења се и треба да стоји:
X ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1. Образац Понуде (Образац 1)
2. Образац структуре цене са упутсвом како да се попуни (Образац 2)
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)
4. Образац Изјаве о независној понуди (Образац 4)
5. Изјава о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа (Образац 5)
6. Модел гаранције за озбиљност понуде (Образац 6а)
7. Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције
за добро извршење посла (Образац 6б)
8. Модел гаранције за добро извршење посла (Образац 6в)
9. Изјава о неопходном финансијском капацитету (Образац 7)
10. Изјава о неопходном пословном капацитету (Образац 8)
11. Списак реализованих уговора (Образац 8-1)
12. Потврда наручиоца о неопходном пословном капацитету (Образац 8-2а)
На страни 55 од 81 Конкурсне документације стоји:

(Образац 8-2а)

ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:_____________________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 77. став 2. тачка 2.1. Закона о јавним набавкама издаје ПОТВРДУ којом
потврђује да је Продавац
____________________________________________________________________________
(назив и адреса Продавца)
у периоду од последње три године до дана објављивња позива за подношење понуда
наручиоцу – купцу испоручио колосечни материјал (везице ДЖ-2 за шину тип 49 и шину тип
60, тирфон са равном належном главом 150мм ДЖ12, вијак ДЖ-3 са навртком и справа
против бочног померања прагова-за бетонске прагове) у укупној вредности, без ПДВ-а:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ испоручених добара бројкама и словима), и то:
2017.
2018.
2019.
Вредност добара без ПДВ-а
Вредност добара без ПДВ-а
Вредност добара без ПДВ-а

Укупно за све 3 године:

динара без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев
ради учешћа у отвореном поступку, за доделу уговора о јавној набавци елемената горњег строја пруге,
у отвореном поступку, набавка број 76/2019, за потребе „Инфраструктура железнице Србије“ ад. и у
друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне
документације или обрасцу који садржи све елементе обрасца из
конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном броју примерака.

На страни 55 од 81 Конкурсне документације мења се и треба да стоји:

(Образац 8-2а)

ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:_____________________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 77. став 2. тачка 2.1. Закона о јавним набавкама издаје ПОТВРДУ којом потврђује да
је Продавац
_____________________________________________________________________________________
(назив и адреса Продавца)
у периоду од последње три године до дана објављивња позива за подношење понуда наручиоцу –
купцу, железнићкој управи чланици УИЦ-а;_______________________________________________
___________________________________________________________________________________
(назив железничке управе чланице УИЦ)
испоручио елементе горњег строја пруга (везице ДЖ-2 за шину тип 49 и шину тип 60, тирфон са
равном належном главом 150мм ДЖ12, вијак ДЖ-3 са навртком, справа против бочног померања
прагова - за бетонске прагове, шине 49Е1, пластичне везице за шину тип 49 и 60 и скретнице) и да
функционишу без примедби, према уговорима:
Број уговора

дан, месец,
година
закључења
уговора

2017.
Вредност добара без ПДВ-а

Назив елемента горњег строја
пруге који је испоручиван по
уговору

2018.
Вредност добара без ПДВ-а

Вредност испорчених
елемента горњег строја
пруге

2019.
Вредност добара без ПДВ-а

Укупна вредност за све 3 године

Потврда се издаје на захтев

_____________________________________________________________________________
ради учешћа у јавној набавци, за доделу уговора о јавној набавци елемената горњег строја пруге, у
отвореном поступку, набавка број 76/2019, за потребе „Инфраструктура железнице Србије“ ад. и у
друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

У___________________

Овлашћено лице:
М.П.

Дана________________

__________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу који садржи све елементе обрасца
из конкурсне документације
Образац потврде умножити у потребном броју примерака.;

На страни 56 од 81 Конкурсне документације стоји: (Образац 8-2б)
БРИШЕ СЕ
На страни 57 од 81 Конкурсне документације стоји: (Образац 8-2в)
БРИШЕ СЕ
На страни 58 од 81 Конкурсне документације стоји: (Образац 8-2г)
БРИШЕ СЕ
На страни 59 од 81 Конкурсне документације стоји: (Образац 9)
БРИШЕ СЕ
На страни 60 од 81 Конкурсне документације стоји: (Образац 9а)
БРИШЕ СЕ
На страни 61 од 81 Конкурсне документације стоји: (Образац 9б)
БРИШЕ СЕ
На страни 62 од 81 Конкурсне документације стоји: (Образац 9в)
БРИШЕ СЕ
На страни 63 од 81 Конкурсне документације стоји: (Образац 9г)
БРИШЕ СЕ
На страни 71 од 81 Конкурсне документације стоји:

Понуђач мора доставити потврду најмање једне железничке управе чланице
UIC, или потврду ‘‘Инфраструктуре железнице Србије’’ ад, да је колосечни
прибор (везице ДЖ-2 за шину тип 49 и шину тип 60, тирфон са равном
належном главом 150мм ДЖ12, вијак ДЖ-3 са навртком и справа против
бочног померања прагова-за бетонске прагове) који је предмет ове набавке,
уграђиван и да функционише без примедби на мрежи те управе. Ово се
сматра обавезним условом и уколико се не достави понуда ће бити
одбијена.
На страни 71 од 81 Конкурсне документације мења се и треба да стоји:

Понуђач мора доставити потврду најмање једне железничке управе чланице
UIC, или потврду ‘‘Инфраструктуре железнице Србије’’ ад, да је колосечни
прибор (везице ДЖ-2 за шину тип 49 и шину тип 60, тирфон са равном
належном главом 150мм ДЖ12, вијак ДЖ-3 са навртком и справа против
бочног померања прагова-за бетонске прагове) који је предмет ове набавке,
уграђиван и да функционише без примедби на мрежи те управе. Ово се
сматра обавезним условом и уколико се не достави понуда ће бити
одбијена. - БРИШЕ СЕ
На страни 13 од 81 Конкурсне документације стоји:
1.2. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Понуђач је дужан да достави потврду најмање једне железничке управе чланице UIC
да су шине које су предмет набавке, уграђиване и да функционишу без примедби на
мрежи те управе
Ово се сматра обавезним условом и уколико се не достави понуда ће бити одбијена
На страни 73 од 81 Конкурсне документације мења се и треба да стоји:

1.2. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Понуђач је дужан да достави потврду најмање једне железничке управе чланице UIC
да су шине које су предмет набавке, уграђиване и да функционишу без примедби на
мрежи те управе
Ово се сматра обавезним условом и уколико се не достави понуда ће бити одбијена
БРИШЕ СЕ
На страни 76 од 81 Конкурсне документације стоји:
Произвођач чији се производ нуди мора поседовати и у понуди приложити одговарајући
сертификат квалитета серије EN ISO 9000 за производњу предмета јавне набавке (тачка 1.
Листа количина), као и важећу потврду „Инфраструктура железница Србије“ а.д. или
железничке управе земаља чланица ЕУ да је произвођач истоветни производ испоручио
дотичној железничкој управи, те да је исти уграђен у колосек и да нема примедби на њихов
квалитет у току експлоатације.
На страни 76 од 81 Конкурсне документације мења се и треба да стоји:
Произвођач чији се производ нуди мора поседовати и у понуди приложити одговарајући
сертификат квалитета серије EN ISO 9000 за производњу предмета јавне набавке (тачка 1.
Листа количина).

Комисија за јавну набавку 76/2019

