АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д.
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. 391
Телефон: +381 11 361 12 37
Факс: +381 11 3620094
ЖАТ: 420
Број: 17/2017-2648
Датум: 11.09.2017.године
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1. Наручилац
„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, са седиштем у улици Немањина
6 (у даљем тексту: наручилац), позива заинтересоване понуђаче да припреме и
поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и
овом конкурсном документацијом.
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 100/2017 су добра – набавка
материјала за потребе одржавања ескалатора, климатизације, вентилације и
грејања
р.
бр.

Назив добра

Јед.
мере

Количина

1

Механички заптивач за фекалну пумпу
произвођача „SULZER“, типа XFP 81E-VX4
PE70/2-E-50EX, „Vulkan- Sealing“

ком

2

2

Механички заптивач DN25 за фекалну
пумпу ABS типа AFP-0842-1 M40/2CU,
радно коло контра блок,„ Vulkan- Sealing“

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

6

ком

2

ком
ком
ком
ком
ком

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Иден.(цок) број

Унутрашњи семеринг DN25 за фекалну
пумпу ABS типа AFP-0842-1 M40/2CU,
радно коло контра блок, димензија
25x62x10 мм, „Vulkan- Sealing“
Склоп вентилатора типа T-T DAC
630,произвођача „Термовент“
Еластична веза од ПВЦ платна 800x800 мм
Гумени амортизер ø 75x55мм за склоп
вентилатора T-T DAC 630
Лежај GSH-20-XL-2RSR-B (FAG)
Кућиште за лежај GG ASE 04 (FAG)
Лежај GSH-25-XL-2RSR-B (FAG)
Кућиште за лежај GG ASE 05 (FAG)
Лежај GSH-40-XL-2RSR-B (FAG)
Кућиште за лежај GG ASE 08 (FAG)

Фреон Р22

1084060316

кг

8
8
4
4
40,8

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

Кофил филтер у ролни 200x2цм, 190 гр/м2,
класа Г3
Ремен клинасти СПЗ 2400 мм, Барум или
Оптибелт
Ремен клинасти СПЗ 1800 мм, Барум или
Оптибелт
Ремен клинасти СПЗ 1450 мм, Барум или
Оптибелт
Ремен клинасти СПЗ 1050 мм, Барум или
Оптибелт
Течност за прање унутрашње јединице
сплит система климатизације
Вентил засун DN80 округли, PN16, размак
између прирубница 280 мм.
Лежај куглични 6208 2РС
Лежај куглични 6206 2РС
Склопка тип CNM 30, 220V, 50Hz, трополна
Кондензатор за сплит систем
климатизације 12000 BTU/h, 2u1, 30/1,5µF
Кондензатор за сплит систем
климатизације 12000 BTU/h, 2u1, 35/2,5µF
Кондензатор за сплит систем
климатизације 12000 BTU/h, 2 µF
Кондензатор за сплит систем
климатизације 12000 BTU/h, 30 µF
Кондензатор за сплит систем
климатизације 12000 BTU/h, 40 µF
Кондензатор за сплит систем
климатизације 12000 BTU/h, 50 µF
Изолир трака ПВЦ
Одвијач спрејWD 40 (300ml)
Спирална бургија за метал HSS ø5mm
Течност за одмашћивање ПЕТРОСОЛ
Лопатица молерска (шпахтла) равна 30 мм
Лопатица молерска (шпахтла) равна 60 мм
Бонсек платно за метал
Мерни инструмент-ампер кљешта
Ваздушни касетни филтер димензија
720x790x50мм за клима орман
„EMERSON“, филтер Г3 или Г4
Осовина ǿ 25мм, (L=730мм), за вентилатор
DAC 400/90 произвођача „Термовент“ или
израда осовине по узорку

2135160352

м2

100

1061503742

ком

10

1061503684

ком

3

1061503627

ком

4

1061503379

ком

2

1480520012

лит

10

ком

6

1598511192

ком
ком
ком

4
8
3

1593068040

ком

2

1593068057

ком

2

1593068123

ком

2

1593068164

ком

2

1593068180

ком

2

ком

2

ком
ком
ком
лит
ком
ком
ком
ком

5
4
5
20
3
3
5
1

ком

2

ком

1

1597572203
1481400313
3020600502

Шифра из ОРН – 42510000 – измељивачи топлоте, опрема за климатизацију и
хлађење и уређаји за филтрирање, ОРН – 42520000 вентилациона опрема
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15).

4. 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 и додатне услове предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће једног лица у више од једне
понуде резултираће тиме што ће такве понуде бити одбијене као неприхватљиве.
Понуђач подноси оверену изјаву дату под пуном кривичном, материјалном и
моралном одговорношћу да испуњава услове за учешће у поступку и да поседује
доказе из члана 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15).
5. Рок, начин и место подношења понуде
Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти овереној
печатом на адресу:
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво
Сектор за набавке и централна стоваришта,
11000 Београд, ул. Немањина бр.6, I спрат, канцеларија бр. 391.
са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности бр.ЈНМВ 100/2017 набавка материјала за потребе одржавања ескалатора, климатизације,
вентилације и грејања, НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, а пожељно је и број
телефона и евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт. Наручилац ће,
по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов
захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Рок за подношење понуда је 19.09.2017. год. до 11,00 часова, без обзира на
који начин се понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног
датума и сата сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је
поднета неблаговремено. Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена
понуђачу на исти начин као и неблаговремена понуда. У року за подношење
понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је
одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде
мења односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење
понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Било би пожељно
да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови. Неблаговремене, и незатворене понуде неће бити размотрене. Комисија
наручиоца ће разматрати само прихватљиве понуде.

Наручилац ће, извршити избор најповољније понуде применом критеријума
„најнижа понуђена цена“.
Рок испоруке, не може бити дужи од 30 календарских дана од дана закључења
уговора.
Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани
понуђачи могу тражити у писменом облику и то најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуда на адресу наручиоца:
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво
Сектор за набавке и централна стоваришта,
11000 Београд, ул. Немањина бр. 6
факс: 011/362 00 94
електронска пошта: nabavkа@infrazs.rs
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈНМВ бр. 100/2017”
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници у року од три дана од дана пријема захтева.
6. 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 infrazs.rs
7. Време и место отварања понуда
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за
подношење понуда, односно дана 19.09.2017. год. у 11,30 часова и то на адреси
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина
бр.6. Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за
присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно писмено)
или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда.
Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на
увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и без
достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за
привредне регистре).
8. 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.

