
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРД 
 

 

 

 

 

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
Телефон: +381 11 362-00-94 
e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs  
Број: 24/2019-3004 
Датум: 28.08.2019. 
 
 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 2 за јавну набавку радова–Одржавање 
објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, број набавке 
45/2019 
 

Питање 1:  
„На страни 45/91 за партију 3 навели сте пословни капацитет: 
„-да је у претходне три године (2016, 2017 и 2018. ) понуђач успешно изводио исте или 
сличне радове у истом или сличном обиму на најмање три јавна објекта“. 
Нејасно је у „истом или сличном обиму“, да ли се мисли да укупан износ за сва три 
објекта треба да буде исти или већи од вредности (износа) понуде за ЈН 45/2019, 
конкретно за Партију 3.“  
 

Одговор 1: 

Мисли се на укупну вредност за сва три објекта.  
 

Питање 2: 
„На страни 173/191 и 74/191 образац 6 и образац 7 
Пословне банке издају писмо о намерама банке (банка Писма о намерама банке 
наплаћује као и банкарску гаранцију) да ће у случају да закључимо уговор са 
наручиоцем издати: 
-банкарску гаранцију за добро извршење посла 
-банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 
а не оверавају обрасце које сте Ви доставили у тендерској документацији. 
Да ли ће бити прихватљиво ако уз неоверене Обрасце 6 и 7 доставимо Писмо о 
намерама банке о достављању поменуте банкарске гаранцијe?“ 
 

Одговор 2:  
Понуђач доставља оригинал Писмо о намерама банке да ће издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла и оригинал Писма о намерама банке да ће 
издати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, на 
меморандуму банке (по моделу који је дат у обрасцима 6 и 7, како је 
дефинисано конкурсном документацијом, стр. 54/191), тако да нисте у обавези 
да доставите и неоверене обрасце 6 и 7 из конкурсне документације. 

  
Комисија за ЈН 


