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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 
Телефон: +381 11 3620094 
Број: 24/2019-7335 
Датум: 18.11.2019. 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Назив наручиоца: Акционарско друштво за управљање железничком 
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ 
 

Адреса наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд 
 

Интернет страница наручиоца: www.infrazs.rs 
 

Врста наручиоца: Државна својина - акционарско друштво 
 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
 

Врста предмета: набавка радова 
 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Радови на изградњи конструкције у железничкој станици Београд Центар на делу 
објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 
3) 
 

Шифра и назив из општег речника набавки:  
45000000, 45213321, 45223500, 45232410, 45261420, 45262310, 45262211, 45312310 - 
грађевински радови 
 

Број партија: набавка није обликована по партијама 
 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“. 
 

Приликом упоређивања понуда домаћег и страног понуђача, примењиваће се члан 
86. ЗЈН. 
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати понуда у 
којој је дат краћи рок за извођење радова. 
 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба.  
 
 

http://www.infrazs.rs/
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Рок за извођење радова: 

Рок за завршетак свих радова за Фазу 2 и Фазу 3 је 450 календарских дана од дана 

увођења у посао. 
 

Начин и рок плаћања: У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС”, бр. 119/12,68/15 и 113/17), 
наручилац ће извршити плаћање, одложено, у року од 45 дана од дана пријема 
привремене и окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа. 

Понуда понуђача који буде захтевао авансно плаћање, биће оцењена као 
неприхватљива. 

Наручилац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења 
банкарске гаранције. 

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Извођача. 

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, 
акредитиви, банкарске гаранције и сл.) 

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од Наручиоца 
биће оцењене као неприхватљиве. 
 

Гарантни рок за изведене радове, не може бити краћи од 3 године од дана 
примопредаје радова. 
 

Рок важења понуде је минимално 30 дана од дана отварања понуда. 
 

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја 
о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 
 

Интернет адресa где је конкурсна документација доступна 
 

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 
- са интернет странице наручиоца www.infrazs.rs 
- са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 

Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. 
 

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  
 

Понуђач је дужан да понуду  сачини у свему према упутству наручиоца и да је 
достави у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. 
најкасније до 18.12.2019. год. до 12.00 часова (по локалном времену), без обзира 
на начин подношења и то на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., 
Београд, ул. Немањина 6, соба 102, главна писарница, улаз III (из парка).  
 

Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, затворену 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара, на којој се, на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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назначава број и датум понуде и наводи текст, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку радова на изградњи конструкције у железничкој станици Београд 
Центар на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу објекта између 
оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3), у отвореном поступку, набавка број 73/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ”  
 

Понуђачи су дужни да на полеђини омота/коверте назначе назив, адресу, телефон, 
e-mail адресу и име контакт особе. 
 

Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременом и 
неће се отварати, а наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити 
неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета 
неблаговременo. 
 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање 
понуда, тј. 18.12.2019. године, са почетком у 13.00 часова, у просторијама 
наручиоца, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, 
соба 101, приземље, улаз III (из парка).  
 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда 
 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 

 

Учесник у поступку јавног отварања понуда-понуђач, дужан је да најкасније на јавном 
отварању понуда достави овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са 
подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, 
број личне карте, СУП који је издао и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је 
доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које долази.  
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
  
Контакт служба  
 

Сектор за набавке и централна стоваришта: 
- е-mail: nabavke.infra@srbrail.rs  

радним даном од 08-16 часова. 
 
 

 


