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

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина 6, I спрат, канцеларија бр. 376  

nabavke.infra@srbrail.rs  
Број: 24/2018-3263 
Датум: 26.11.2018. 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Назив Наручиоца: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" акционарско друштво, 
Београд 
Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд 
Интернет страница Наручиоца: www.infrazs.rs 
Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о 
јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 
одговарајућим подзаконским актима донетим на основу ЗЈН. 
 
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.infrazs.rs. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 65/2018 су радови и опремање укрштаја пруге и путева - 
сигнализација и опрема 
 

Ред. 
бр. 

Предмет јавне набавке 
Јед. 
мере 

Количина 

1 Израда пројеката ПЗИ и ПИО  Комплет 2 

2 
Подизање нивоа осигурања на путном прелазу у 
км 91+775 пруге Сталаћ-Краљево-Пожега 
(Мршинци) 

комплет 1 

3 
Подизање нивоа осигурања на путном прелазу у 
км 98+987 пруге Сталаћ-Краљево-Пожега (Балуга) 

комплет 1 

4 Уређај за осигурање путног прелаза у нивоу комплет 2 

5 
Реконструкција  путног прелаза у км 80+740 пруге 
Београд-Шид 

комплет 
1 

6 

Израде техничке документације за проширење 
путног прелаза у км 84+091 пруге Београд-Шид 
пешачко-бициклистичком стазом  са извођењем 
радова према  израђеној документацији 

комплет 1 

7 
Израда типског пројекта за друмску и вертикалну 
сигнализацију 

комплет 1 

8 Уградња вертикалне и друмске сигнализације комплет 20 
 
Шифра из ОРН  

34632000- Опрема за контролу железничког саобраћаја 
 

http://www.infrazs.rs/
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4. Циљ поступка  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Критеријум и елементи критеријума за доделу оквирног споразума 

- Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна 
понуђена цена без ПДВ-а.  

6. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 

 са интернет странице наручиоца www.infrazs.rs 

 са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 
 
7. Начин подношења понуде и рок за подношење 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, улаз из Бирчанинове, 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова и опремања укрштаја пруге и 
путева - сигнализација и опрема, у отвореном поступку, набавка бр. 65/2018-НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
26.12.2018. године до 12.00 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 26.12.2018. године у 13.00 часова и то на адреси 
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, 
соба 349, I спрат. 
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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. 

8. Рок за доношење одлуке о додели уговора 

Наручилац ће одлуку о додели оквирног споразума донети у року од 25 дана од дана 
јавног отварања понуда. 
 
9. Контакт  
Служба за контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта: е-mail: 
nabavke.infra@srbrail.rs , радним данима од 08:30-15 часова. 
 


