Обавештење о покретању поступка
(преговарачки поступак без објављивања позива
за подношење понуда)
За јавну набавку услуге санације последица ванредног догађаја на прузи
Ужице-Прибој-Врбница (државна граница)
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
“Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Немањина 6;
infra.zs@srbrail.rs
2. Врста наручиоца: Акционарско друштво
3. Назив и ознака из општег речника набавки:
Шифра из ОРН – 90900000 - услуге чишћења и санације;
4. Основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају
његову примену;
Дана 21.11.2018. године, на прузи Ужице – Прибој-Врбница (државна граница)
у дужини од 116 km дошло је до формирања клизавог желатинозног филма на
шинама које спречава неопходно трење између шина и металног точка –
смањења адхезије, услед чега постоји повећана опасност исклизнића воза.
Пруга Ужице – Прибој-Врбница (државна граница) је под нагибом од 17-18 ‰,
што је уједно и највећи нагиб на железничкој мрежи у Републици Србији, што
додатно може имати утицај на безбедност на железничкој мрежи у Републици
Србији. До несреће је дошло када је због јаких атмосферских падавина из
отворених теретних вагона којима је превожена индустријска со (натријум
хлорид) у смеши са остацима боксита формирала клизави слој на шинама на
овом делу барске пруге.
Поред утицаја на безбедност железничког саобраћаја формирана смеша
може довести до оштећења везивних елемената пруге и изазвати велику
материјалну штету.
У циљу превенције озбиљних несрећа и отказивања техничких структурних
подсистема, саобраћај на овом делу пруге је обустављен.
Набавка обухвата следеће услуге:
Услуга санације последица ванредног догађаја на прузи Ужице-Прибој-Врбница
(државна граница) треба да обухвати:
 Излазак на терен, снимање затеченог стања, испитивање узорака и
санирање последица изливања презасићеног раствора натријум хлорида и
прашине боксита
 Прање и чишћење шина и колосечног прибора и осталих справа ради
спречавања екстерне корозије (у затвору саобраћаја)

5. Предмет преговарања је укупна понуђена цена.
Предмет преговарања је укупна понуђена цена.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понудe.
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач у поступку
преговарања не да своју коначну цену.
Представник понуђача, пре почетка поступка отварања понудe, мора предати
комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понудe и
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника
понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној
понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у
достављеној понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не
буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава
квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.

5. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење
понуда:
 Balkans Security Services d.o.o.,
jovana.cvjetkovic@balkanssecurityservices.com

