АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Број: 24/2018-1533
Датум: 06.07.2018.
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 6 Конкурсне документације за јавну набавку радова на
реконструкцији инфраструктурних капацитета на подручју станице Београд ранжирна за
потребе формирања контејнерског терминала,у отвореном поступку ЈН 20/2018
На страни 336 од 393 Конкурсне документације стоји:
- Понуђач је дужан да, уз понуду, достави
попуњену, потписану и оверену Изјаву
Да Понуђач располаже довољним понуђача
о
техничком
капацитету
техничким капацитетом, односно, да (попуњену, потписану и оверену од стране
има у власништву (или у закупу) одговорног лица Понуђача);
механизацију која је у моменту а) за средства набављена до 31.12.2017.
предаје понуде у исправном стању, и године – пописна листа или аналитичкa
то:
картицa основних средстава, на којима ће
- Камион носивости 25t и више,
видно бити означена тражена техничка
минимум 10 ком.;
опрема, потписанa од стране овлашћеног
- двопути багер (15t и више) –
лица и оверенa печатом. Пописна листа
мора бити са датумом 31.12.2017. године;
минимум 3 ком.;
б) за средства набављена од 01.01.2018.
- моторна дрезина - минимум 3 ком;
године рачун и отпремницa;
- дизалица носивости 30t и више,
в) техничка опремљеност понуђача може
минимум 1 ком.;
се доказати уговором о закупу који у
- плато вагони – минимум 8 комада
прилогу мора имати последњу пописну
- багер, минимум 1 ком.;
листу закуподавца или рачун и отпремницу
- грејдер, минимум 1 ком.;
уколико је средство набављено од стране
- ваљак глатки, минимум 1 ком.;
закуподавца након 01.01.2018. године, на
- ваљак са гуменим точковима,
којој
ће
маркером
бити
означена
минимум 1 ком.;
закупљена техничка опрема или уговором
- вибро плоча, минимум 1 ком.;
о лизингу. Закуподавац мора приложити
- комбинована плоча, минимум 1ком.; пописну листу основних средстава са
- утоваривач, минимум 1 ком.;
31.12.2017.године,
са
уписаним
- финишер, минимум 1 ком.;
идентификационим
бројем
и
јасно
- фабрика бетона са минималним
обележеним (маркером) средства које даје
капацитетом од 50m³/h, мин. 1;
у закуп. Напомена: Наведена опрема од
- миксер за бетон, минимум 3 ком.;
тренутка
подношења
понуде
у
- пумпа за бетон, минимум 1 ком
потпуности мора бити исправна и
- радна платформа – минимум 3 ком.
спремна за отпочињање извођења
радова, а коју планира да користи
приликом извођења радова

На страни 336 од 393 Конкурсне документације мeња се и треба да стоји:
- Понуђач је дужан да, уз понуду, достави
попуњену, потписану и оверену Изјаву
Да Понуђач располаже довољним понуђача
о
техничком
капацитету
техничким капацитетом, односно, да (попуњену, потписану и оверену од стране
има у власништву (или у закупу) одговорног лица Понуђача);
механизацију која је у моменту а) за средства набављена до 31.12.2017.
предаје понуде у исправном стању, и године – пописна листа или аналитичкa
то:
картицa основних средстава, на којима ће
- Камион носивости 25t и више,
видно бити означена тражена техничка
минимум 10 ком.;
опрема, потписанa од стране овлашћеног
- двопути багер (15t и више) –
лица и оверенa печатом. Пописна листа
мора бити са датумом 31.12.2017. године;
минимум 3 ком.;
б) за средства набављена од 01.01.2018.
- моторна дрезина - минимум 3 ком;
године рачун и отпремницa;
- дизалица носивости 30t и више,
в) техничка опремљеност понуђача може
минимум 1 ком.;
се доказати уговором о закупу који у
- плато вагони – минимум 8 комада
прилогу мора имати последњу пописну
- багер, минимум 1 ком.;
4
листу закуподавца или рачун и отпремницу
- грејдер, минимум 1 ком.;
уколико је средство набављено од стране
- ваљак глатки, минимум 1 ком.;
закуподавца након 01.01.2018. године, на
- ваљак са гуменим точковима,
којој
ће
маркером
бити
означена
минимум 1 ком.;
закупљена техничка опрема или уговором
- вибро плоча, минимум 1 ком.;
о лизингу. Закуподавац мора приложити
- компактор, минимум 1ком.;
пописну листу основних средстава са
- утоваривач, минимум 1 ком.;
31.12.2017.године,
са
уписаним
- финишер, минимум 1 ком.;
идентификационим
бројем
и
јасно
- фабрика бетона са минималним
обележеним (маркером) средства које даје
капацитетом од 50m³/h, мин. 1;
у закуп. Напомена: Наведена опрема од
- миксер за бетон, минимум 3 ком.;
тренутка
подношења
понуде
у
- пумпа за бетон, минимум 1 ком
потпуности мора бити исправна и
- радна платформа – минимум 3 ком.
спремна за отпочињање извођења
радова, а коју планира да користи
приликом извођења радова
На страни 339 и 340 од 393 Конкурсне документације стоји:
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуда се ради на преузетој конкурсној документацији уз потпис овлашћеног лица на назначеним
местима у прилозима. Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама и условима одређеним у овој конкурсној документацији. Понуда мора бити јасна и
недвосмислена, откуцана или читко попуњена и која у прилогу садржи све тражене доказе о
испуњености услова за учешће у поступку набавке. Сви документи поднети у понуди морају
бити повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати
или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови
или печат.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте односно кутије потребно је навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина
6, соба 134, главна писарница, приземље, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на
реконструкцији инфраструктурних капацитета на подручју станице Београд ранжирна за
потребе формирања контејнерског терминала, у отвореном поступку, набавка број 20/2018 НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.07.2018.
године до 11.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се неблаговременом.
Таква Понуда ће неотворена бити враћена.
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за подношење
понуда, односно дана 12.07.2018. године у 12.00 часова и то на адреси Наручиоца:
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, соба 349, I спрат.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку
доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
На страни 339 и 340 од 393 Конкурсне документације мeња се и треба да стоји:
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуда се ради на преузетој конкурсној документацији уз потпис овлашћеног лица на назначеним
местима у прилозима. Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама и условима одређеним у овој конкурсној документацији. Понуда мора бити јасна и
недвосмислена, откуцана или читко попуњена и која у прилогу садржи све тражене доказе о
испуњености услова за учешће у поступку набавке. Сви документи поднети у понуди морају
бити повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати
или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови
или печат.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте односно кутије потребно је навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина
6, соба 134, главна писарница, приземље, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на
реконструкцији инфраструктурних капацитета на подручју станице Београд ранжирна за
потребе формирања контејнерског терминала, у отвореном поступку, набавка број 20/2018 НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.07.2018.
године до 11.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се неблаговременом.
Таква Понуда ће неотворена бити враћена.
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за подношење
понуда, односно дана 13.07.2018. године у 12.00 часова и то на адреси Наручиоца:
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, соба 349, I спрат.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку
доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
На страни 394 од 393 Конкурсне документације стоји:
Образац 13
ИЗJAВA O НEOПХOДНOM ТЕХНИЧКОМ КAПAЦИTETУ
за јавну набавку радова на реконструкцији инфраструктурних капацитета на подручју
станице Београд ранжирна за потребе формирања контејнерског терминала, у отвореном
поступку, набавка број 20/2018
Зaoкружити:
1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo
2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe
3. зa пoнуђaчa кojи нaступa са подизвођачем
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничким
капацитетом захтеваним предметном јавном набавком број 20/2018, односно да у моменту предаје
Понуде имамо на располагању исправну механизацију, и то:
Р.бр.

Назив средства

1.

Камион носивости 25 т и више /минимум 10 ком./

2.

Двопути багер (15t и више) / минимум 3 ком/

3.

Моторна дрезина /минимум 3 ком/

4.

Дизалица носивости 30т и више/минимум 1 ком./

5.

Плато вагон /минимум 8 комада /

6.

Багер /минимум 1ком./

7.

Грејдер /минимум 1 ком./

8.

Ваљак /минимум 1 ком./

9.
10.
11.
12.

Ваљак са гуменим точковима /минимум 1 ком./
Вибро плоча /минимум 1 ком./
Комбинована плоча/минимум 1 ком./
Утоваривач

13.

Финишер/минимум 1 ком./

15

Фабрика бетона са минималним капацитетом од 50м³/час
/мин. 1/
Миксер за бетон /минимум 3 ком./

16

Пумпа за бетон /минимум 1 ком./

17

Радна платформа /минимум 3 ком/

14.

Бр. комада

Да Понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно, да има у власништву
(или у закупу) механизацију која је у моменту предаје понуде у исправном стању, и то:
Изјава се односи на поступак јавне набавке радова на реконструкцији инфраструктурних
капацитета на подручју станице Београд ранжирна за потребе формирања контејнерског
терминала, у отвореном поступку, набавка број 20/2018а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Дaтум:_____________
Пoтпис

oвлашћеног лицa:
Meстo:_____________
______________________
м.п
Напомена:
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац
посла и сваки члан групе понуђача у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача
испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за
заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
**Уз образац се достављају захтевани докази из конкурсне документације
*** Комисија задржава право да у току стручне оцене понуда изврши увид код понуђача у
стање и исправност механизације

На страни 339 и 340 од 393 Конкурсне документације мeња се и треба да стоји:

Образац 13
ИЗJAВA O НEOПХOДНOM ТЕХНИЧКОМ КAПAЦИTETУ
за јавну набавку радова на реконструкцији инфраструктурних капацитета на подручју
станице Београд ранжирна за потребе формирања контејнерског терминала, у отвореном
поступку, набавка број 20/2018
Зaoкружити:
1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo
2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe
3. зa пoнуђaчa кojи нaступa са подизвођачем
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничким
капацитетом захтеваним предметном јавном набавком број 20/2018, односно да у моменту предаје
Понуде имамо на располагању исправну механизацију, и то:
Р.бр.

Назив средства

1.

Камион носивости 25 т и више /минимум 10 ком./

2.

Двопути багер (15t и више) / минимум 3 ком/

3.

Моторна дрезина /минимум 3 ком/

4.

Дизалица носивости 30т и више/минимум 1 ком./

5.

Плато вагон /минимум 8 комада /

6.

Багер /минимум 1ком./

7.

Грејдер /минимум 1 ком./

8.

Ваљак /минимум 1 ком./

9.
10.
11.
12.

Ваљак са гуменим точковима /минимум 1 ком./
Вибро плоча /минимум 1 ком./
Компактор/минимум 1 ком./
Утоваривач

13.

Финишер/минимум 1 ком./

Бр. комада

15

Фабрика бетона са минималним капацитетом од 50м³/час
/мин. 1/
Миксер за бетон /минимум 3 ком./

16

Пумпа за бетон /минимум 1 ком./

17

Радна платформа /минимум 3 ком/

14.

Да Понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно, да има у власништву
(или у закупу) механизацију која је у моменту предаје понуде у исправном стању, и то:
Изјава се односи на поступак јавне набавке радова на реконструкцији инфраструктурних
капацитета на подручју станице Београд ранжирна за потребе формирања контејнерског
терминала, у отвореном поступку, набавка број 20/2018а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Дaтум:_____________
Пoтпис oвлашћеног лицa:
м.п
Meстo:_____________

______________________

Напомена:
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла и сваки члан групе
понуђача у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити
попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
**Уз образац се достављају захтевани докази из конкурсне документације
*** Комисија задржава право да у току стручне оцене понуда изврши увид код понуђача у стање и исправност
механизације

