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: 24/2018-1326
Датум: 15.06.2018.
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 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 2 од 393 Конкурсне документације стоји:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова на реконструкцији инфраструктурних капацитета на подручју
станице Београд ранжирна за потребе формирања контејнерског терминала,у отвореном
поступку, набавка број 202018
Треба да стоји:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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
На страни 334 од 393 Конкурсне документације стоји:
Испуњеност додатног услова Понуђач
доказује:
- Изјава Понуђача о неопходном
пословном капацитету
- - Списак изведених радова – стручне референце,
Да располаже неопходним
на обрасцу из конкурсне документације,
пословним капацитетом, и то:
попуњен, потписан и оверен од стране одговорног
- да je у предходних 5 година (2013,
лица Понуђача,
2014, 2015, 2016 и 2017.) понуђач
- - Потврде Наручилаца о референтним набавкама
успешно извео радове на
- попуњен, потписане и оверене печатом
изградњи железничке
наручилаца, Образац из конкурсне документације
саобраћајнице у вредности од
(или други образац потврде о референцама који
минимум 1.000.000.000 динара;
садржи све податке неопходне за оцену
- да је понуђач у предходних 5
испуњености овог услова),
2
година (2013, 2014, 2015, 2016 и
- Kопија Уговора са предрачуном радова и
2017.) успешно извео радове на
- Копија оверене окончане (задње)
изградњи саобраћајнице у
ситуације.
минималном износу од
- Копија стандарда.
1.200.000.000 динара;
Напомена: Уколико је понуђач у реализацији
- да поседује стандарде, и то:
уговора наступио у групи понуђача, као носилац
- ИСО 9001; ИСО14001; ИСО
посла или члан групе, биће му призната само
18001; ИСО 20000; ИСО 22301;
вредност радова коју је сам извео. Уколико се у
ИСО 27001; -ИСО 37001; ИСО
потврди не налази тај доказ потребно је
50001; ИСО 3834-2
доставоти одговарајући доказ, уговоре или
ситуације између чланова групе понуђача или
друге доказе на основу којих се може утврдити
тачан износ и врста изведених радова од
стране понуђача.
На страни 334 од 393 Конкурсне документације мења се и треба да стоји:

-

2

Да располаже неопходним
пословним капацитетом, и то:
- да je у предходних 5 година (2013, 2014, 2015, 2016 и 2017.) понуђач
успешно извео радове на
изградњи железничке
саобраћајнице у вредности од
минимум 1.000.000.000 динара;
- да је понуђач у предходних 5
година (2013, 2014, 2015, 2016 и
2017.) успешно извео радове на
изградњи саобраћајнице у
минималном износу од
1.200.000.000 динара;
- да поседује стандарде, и то:
- ИСО 9001; ИСО14001; ИСО 18001

Испуњеност додатног услова Понуђач
доказује:
- Изјава Понуђача о неопходном
пословном капацитету
- Списак изведених радова – стручне референце,
на обрасцу из конкурсне документације,
попуњен, потписан и оверен од стране одговорног
лица Понуђача,
- Потврде Наручилаца о референтним набавкама
- попуњен, потписане и оверене печатом
наручилаца,
Образац
из
конкурсне
документације (или други образац потврде о
референцама који садржи све податке неопходне
за оцену испуњености овог услова),
Kопија Уговора са предрачуном радова и
- Копија оверене окончане (задње)
ситуације.
- Копија стандарда.
Напомена: Уколико је понуђач у реализацији
уговора наступио у групи понуђача, као носилац
посла или члан групе, биће му призната само
вредност радова коју је сам извео. Уколико се у
потврди не налази тај доказ потребно је
доставоти одговарајући доказ, уговоре или
ситуације између чланова групе понуђача или
друге доказе на основу којих се може утврдити
тачан износ и врста изведених радова од
стране понуђача.

Комисија за јавну набавку 20/2018

