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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Телефон: +381 11 3611 237
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Број: 24/2019- 788
Датум: 27.03.2019.год.

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1
Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности дводелни уметци за
репарацију бетонских прагова, набавка бр. 179/18
Измена и допуна 1: На страни 3. конкурсне документације, стоји:
3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 179/18 су добра – дводелни уметци за
репарацију бетонских прагова
Р.
Б

1.

Назив добра

Пластични завојни дводелни уметак за
репарацију бетонских прагова ИМ2

Јед.
мере

Количина

ком.

20 000

Брише се, тако да сада гласи:
3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 179/18 су добра – дводелни уметци за
репарацију бетонских прагова
Р.
Б

1.

Назив добра

Пластични завојни дводелни уметак за
репарацију бетонских прагова ИМ2

Јед.
мере

Количина

ком.

16 000

Измена и допуна 2: На страни 4 конкурсне документације, стоји:

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1. Наручилац
„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, са седиштем у улици Немањина 6
(у даљем тексту: наручилац), позива заинтересоване понуђаче да припреме и

поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и
овом конкурсном документацијом.
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 179/18 су добра – дводелни уметци за
репарацију бетонских прагова
Р.
Б

1.

Назив добра

Јед.
мере

Количина

ком.

20 000

Пластични завојни дводелни уметак за
репарацију бетонских прагова ИМ2

Брише се, тако да сада гласи:

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1. Наручилац
„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, са седиштем у улици Немањина 6
(у даљем тексту: наручилац), позива заинтересоване понуђаче да припреме и
поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и
овом конкурсном документацијом.
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 179/18 су добра – дводелни уметци за
репарацију бетонских прагова
Р.
Б

1.

Назив добра

Јед.
мере

Количина

ком.

16 000

Пластични завојни дводелни уметак за
репарацију бетонских прагова ИМ2

Измена и допуна 3: На страни 5. конкурсне документације, стоји:

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, а пожељно је и број
телефона и евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт. Наручилац ће,
по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов
захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.

Рок за подношење понуда је 28.03.2019. год. до 10,00 часова, без обзира на који
начин се понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и
сата сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, по окончању поступка
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отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета
неблаговремено. Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу
на исти начин као и неблаговремена понуда. У року за подношење понуде понуђач
може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за
подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења
односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда
понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Било би пожељно да сва
документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Неблаговремене, и незатворене понуде неће бити размотрене. Комисија наручиоца
ће разматрати само прихватљиве понуде.

Наручилац ће, извршити избор најповољније понуде применом критеријума
„најнижа понуђена цена“.
Рок испоруке не може бити дужи од 30 календарских дана од дана закључења Уговора.

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани
понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда на адресу наручиоца:



„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво
Сектор за набавке и централна стоваришта,
11000 Београд, ул. Немањина бр. 6
електронска пошта: nabavke.infra@srbrail.rs

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈНМВ бр. 179/18”
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од
три дана од дана пријема захтева.

6. Увид, односно преузимање конкурсне документације
Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде
може се извршити:
 са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs
 са сајта наручиоца infrazs.rs

7. Време и место отварања понуда
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за подношење
понуда, односно дана
28.03. 2019. год. у 11,00 часова и то на адреси Наручиоца:
„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина бр.6, канцеларија 349. Оверено
и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за присуствовање отварању понуде
доставља се уз понуду (као посебно писмено) или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на
отварању понуда.

Брише се, тако да сада гласи:
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На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, а пожељно је и број
телефона и евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт. Наручилац ће,
по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов
захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.

Рок за подношење понуда је
29.03.2019. год. до 10,00 часова, без обзира на
који начин се понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума
и сата сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, по окончању поступка
отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета
неблаговремено. Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу
на исти начин као и неблаговремена понуда. У року за подношење понуде понуђач
може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за
подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења
односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда
понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Било би пожељно да сва
документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Неблаговремене, и незатворене понуде неће бити размотрене. Комисија наручиоца
ће разматрати само прихватљиве понуде.

Наручилац ће, извршити избор најповољније понуде применом критеријума
„најнижа понуђена цена“.
Рок испоруке не може бити дужи од 30 календарских дана од дана закључења Уговора.

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани
понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда на адресу наручиоца:



„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво
Сектор за набавке и централна стоваришта,
11000 Београд, ул. Немањина бр. 6
електронска пошта: nabavke.infra@srbrail.rs

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈНМВ бр. 179/18”
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од
три дана од дана пријема захтева.

6. Увид, односно преузимање конкурсне документације
Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде
може се извршити:
 са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs
 са сајта наручиоца infrazs.rs
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7. Време и место отварања понуда
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за подношење
понуда, односно дана 29.03.2019. год. у 11,00 часова и то на адреси Наручиоца: „Инфраструктура
железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина бр.6, канцеларија 349. Оверено и потписано
пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за присуствовање отварању понуде доставља се уз
понуду (као посебно писмено) или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању
понуда.

Измена и допуна 4: На страни 7. конкурсне документације, стоји:

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА ИСПОРУКУ ДВОДЕЛНИХ УМЕТАКА ЗА РЕПАРАЦИЈУ
БЕТОНСКИХ ПРАГОВА

Врста, опис и количина добара које су предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра - дводелни уметци за репарацију бетонских
прагова и то:
Р.
Б
1.

Назив добра
Пластични завојни дводелни уметак за
репарацију бетонских прагова ИМ2

Јед.
Количина
мере
ком.

20 000

Брише се, тако да сада гласи:

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА ИСПОРУКУ ДВОДЕЛНИХ УМЕТАКА ЗА РЕПАРАЦИЈУ
БЕТОНСКИХ ПРАГОВА

Врста, опис и количина добара које су предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра - дводелни уметци за репарацију бетонских
прагова и то:
Р.
Б
1.

Назив добра
Пластични завојни дводелни уметак за
репарацију бетонских прагова ИМ2

Јед.
Количина
мере
ком.

16 000

Измена и допуна 5: На страни 21. конкурсне документације, стоји:
Образац 2
5

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.
бр.
1
1.

Опис позиције

2
Пластични завојни
дводелни уметак за
репарацију бетонских
прагова ИМ2

Јед
мере

Кол.

Јед.
цена без
ПДВ-а

3

4

5

ком.

20 000

Јед.
Вредност Вредност
цена са без ПДВ- са ПДВПДВ-ом
а
ом
7(4х5)

6

8(4х6)

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке
 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колону 7 уписати укупну вредност без ПДВ-а (као производ количине и јединичне цене без
ПДВ-а);
 у колону 8 уписати укупну вредност са ПДВ-ом (као производ количине и јединичне цене са
ПДВ-ом);
 у колону „укупно без ПДВ-а“ уписати укупну вредност набавке без ПДВ-а;
 у колону „укупно са ПДВ-ом“ уписати укупну вредност набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Брише се, тако да сада гласи:

Образац 2

6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.
бр.
1
1.

Опис позиције

2
Пластични завојни
дводелни уметак за
репарацију бетонских
прагова ИМ2

Јед
мере

Кол.

Јед.
цена без
ПДВ-а

3

4

5

ком.

16 000

Јед.
Вредност Вредност
цена са без ПДВ- са ПДВПДВ-ом
а
ом
7(4х5)

6

8(4х6)

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке
 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колону 7 уписати укупну вредност без ПДВ-а (као производ количине и јединичне цене без
ПДВ-а);
 у колону 8 уписати укупну вредност са ПДВ-ом (као производ количине и јединичне цене са
ПДВ-ом);
 у колону „укупно без ПДВ-а“ уписати укупну вредност набавке без ПДВ-а;
 у колону „укупно са ПДВ-ом“ уписати укупну вредност набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Измена и допуна 6: На страни 27. Модела уговора конкурсне документације, стоји:
Предмет уговора
7

Члан 1.
Овим Уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца по основу купопродаје дводелних
уметака за репарацију бетонских прагова.
редни
Јед.
Назив добра
Количина
број
мере
1.

Пластични завојни дводелни уметак за
репарацију бетонских прагова ИМ2

ком.

20 000

Брише се, тако да сада гласи:
Предмет уговора
Члан 1.
Овим Уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца по основу купопродаје дводелних
уметака за репарацију бетонских прагова.
редни
Јед.
Назив добра
Количина
број
мере
1.

Пластични завојни дводелни уметак за
репарацију бетонских прагова ИМ2

ком.

16 000

Измена и допуна 7: На страни 32. конкурсне документације, стоји
Прилог 1. Уговора
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА ИСПОРУКУ ДВОДЕЛНИХ УМЕТАКА ЗА РЕПАРАЦИЈУ
БЕТОНСКИХ ПРАГОВА
Врста, опис и количина добара које су предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке су добра - дводелни уметци за репарацију бетонских
прагова и то:
Р.
Б
1.

Назив добра
Пластични завојни дводелни уметак за
репарацију бетонских прагова ИМ2

Јед.
Количина
мере
ком.

20 000

Брише се, тако да сада гласи:
Прилог 1. Уговора
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА ИСПОРУКУ ДВОДЕЛНИХ УМЕТАКА ЗА РЕПАРАЦИЈУ
БЕТОНСКИХ ПРАГОВА
Врста, опис и количина добара које су предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке су добра - дводелни уметци за репарацију бетонских
прагова и то:
Р.
Б
1.

Назив добра
Пластични завојни дводелни уметак за
репарацију бетонских прагова ИМ2
8

Јед.
Количина
мере
ком.

16 000

Измена и допуна 8: На страни 32. конкурсне документације, стоји
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
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 или на кутији 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“ ад, Сектор за набавке и
централна стоваришта, приземље, Главна писарница, канцеларија бр. 134, Немањина 6, 11000
Београд са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности бр.ЈНМВ 179/18 - набавка
дводелних уметака за репарацију бетонских прагова, НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом
28.03.2019. год. до 10,00 часова .

уколико

је

примљена

од

стране

наручиоца

до

Брише се, тако да сада гласи:
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
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 или на кутији 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“ ад, Сектор за набавке и
централна стоваришта, приземље, Главна писарница, канцеларија бр. 134, Немањина 6, 11000
Београд са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности бр.ЈНМВ 179/18 - набавка
дводелних уметака за репарацију бетонских прагова, НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом
29.03.2019. год. до 10,00 часова .

уколико

је

примљена

од

стране

наручиоца

до

Комисија за јавну набавку
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