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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Здравка Челара 14а
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e-mail: nabavka@infrazs.rs
Број: 23/2016-1822
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Наручилац: „Инфраструктура железнице Србије“ акционарско друштво
Адреса: Немањина број 6, 11000 Београд
Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 61/2016 су услуге испитивање услова радне околине према
следећој спецификацији:
Испитивање услова радне околине по мерним местима

Мерна места
ОЦ за СП
Краљево
ОЦ ЗОП Краљево
ОЦ ЕТП Краљево
Укупно Краљево
ОЦ ЗОП Београд
ОЦ ЕТП Београд
Укупно Београд
ОЦ за СП и ОЦ
ЗОП Ужице
ОЦ ЕТП Ужице
ОЦ ЗОП Ваљево
Укупно Ужице
ОЦ за СП
Суботица
ОЦ ЕТП

микроклима

осветљеност

33

60

7
138
178
26
28
54

14
138
212
26
70
96

22

63

3
4
29

3
66

60

60

9

мерење
хемијских
штетности

Зрачење
(број
екрана)

бука

10
10

8

144
144

0

45

0

45

4

6

9
1

51

4

Суботица
Укупно Суботица
ОЦ за СП Панчево
Чвор Лапово
ОЦ за СП и ОЦ
за ТКП Нови Сад

69
69
24

69
623
0

0
0
60

37

50

0

0
0

904
Чвор Зрењанин

177

Чвор Ниш
Чвор Нови Сад
ОЦ за оператику
Пожега
Укупно

18
19
3
637

2020

121

93

148

Назив и ознака из општег речника набавке :
71317200 – услуге у области здравства и безбедности
Услови учешћа у поступку
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом. Право
учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове предвиђене чланом
75. Закона („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Увид, односно преузимање конкурсне документације
Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде може се
извршити:
 са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs
 са сајта наручиоца www.infrazs.rs
Критеријум за доделу уговора : Наручилац ће извршити избор најповољније понуде
применом критеријума најниже понуђене цене. Уколико две или више понуда имају исту
најнижу цену (збир јединичник цена услуга) предност ће имати понуда у којој је дат краћи
рок извршења услуге. Уколико понуде са идентичном најнижом ценом имају и идентичан
рок извршења услуге, предност ће имати понуда са дужим роком важења понуде (опција
понуде).
Рок извршења услуге : Услуге испитивање услова радне околине ће се вршити сукцесивно
у периоду важења Уговора, према динамици утврђеној од стране Наручиоца, a на основу
појединачних захтева Наручиоца.
Рок за извршење услуге не може бити дужи од 5 дана од дана почетка испитивања, а услуга
се мора извршавати према терминима наведеним у месечном плану испитивања услова радне
околине Наручиоца.
Рок, начин и место подношења понуде
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству Наручиоца и да је
достави у року од 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. најкасније
до 28.09.2016. године до 13:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" ад - Сектор за набавке
и централна стоваришта, канцеларија бр. 19, Ул. Здравка Челара 14а, 11000 Београд,
Република Србија.
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Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, на којој се, на
предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи
текст: "Понуда за јавну набавку мале вредности услуге испитивање услова радне
околине, набавка број 61/2016 - НЕ ОТВАРАТИ". Понуђачи су дужни да на полеђини
омота назначе назив, адресу, телефон, факс, е-маил адресу и име контакт особе.
Коверат мора бити затворен на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу
може утврдити да се отвара први пут. Понуде које не буду затворене на начин да се
приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отварају и на којима не
пише број и назив јавне набавке мале вредности, биће враћене понуђачу неотворене.
Понуђач је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду преда у форми која
онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде.
Понуђач копију менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем и потврдом пословне
банке, уз понуду, доставља повезану на начин који онемогућава убацивање или уклањање
документа након отварања понуде, заједно са осталим документима, а оригинал менице за
озбиљност понуде са меничним овлашћењем и потврдом пословне банке, уз понуду доставља
неоштећен.
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 неблаговремено.
Време и место отварања понуда
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за
подношење понуда, односно дана 28.09.2016. године у 14,00 часова и то на адреси
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Здравка Челара 14а.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Учесник у поступку јавног отварања понуда - понуђач дужан је да најкасније пре почетка
поступка јавног отварања понуда, достави овлашћење за учешће у поступку отварања
понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да учествује у јавном отварању и то: презиме и
име, број личне карте, ПУ која је издала и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити
презиме и име, број пасоша и земљу из које долази.
Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
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