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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 3 Конкурсне документације за јавну набавку
елемената горњег строја пруге јавна набавка број 76/2019
На основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр.
4-00-14/2020 од 23.04.2020. године о усвојеном захтеву за заштиту права као основаном и
делимично поништеном отвореном поступку јавне набавке добара – елементи горњег
строја пруге у делу Конкурсне документације, додатни услов – пословни капацитет,
Комисија за ЈН 76/2019 доноси следеће измене и допуне конкурсне документације:
На страни 22 од 81 Конкурсне документације стоји:
2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

- Понуђач треба да располаже неопходним пословним капацитетом, односно
потребно је понуђач испоручивао железничкој управи чланици UIC елементе
горњег строја пруге који су предмет ове набавке у протекле 3 године, до дана
објављивања позива за подношење понуда у укупној вредности од
700.000.000,00 динара.

Доказ:

Изјава о неопходном Пословном капацитету; (Образац 8)
- списак реализованих уговора (Образац 8-1)
- потврда о неопходном пословном капацитету –
елементи горњег строја пруга (везице ДЖ-2 за шину тип
49 и шину тип 60, тирфон са равном належном главом
150мм ДЖ12, вијак ДЖ-3 са навртком, справа против бочног
померања прагова-за бетонске прагове, шине49Е1, пластична
везица за шину тип 49 и 60, скретнице

На страни 22 од 81 Конкурсне документације мења се и треба да стоји:
2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

- Понуђач треба да располаже неопходним пословним капацитетом, односно
потребно је понуђач испоручивао железничкој управи чланици UIC елементе
горњег строја пруге који су предмет ове набавке у протекле 3 године, до дана
објављивања позива за подношење понуда у укупној вредности од
250.000.000,00 динара.

Доказ:

Изјава о неопходном Пословном капацитету; (Образац 8)
- списак реализованих уговора (Образац 8-1)
- потврда о неопходном пословном капацитету –
елементи горњег строја пруга (везице ДЖ-2 за шину тип
49 и шину тип 60, тирфон са равном належном главом
150мм ДЖ12, вијак ДЖ-3 са навртком, справа против бочног
померања прагова-за бетонске прагове, шине49Е1, пластична
везица за шину тип 49 и 60, скретнице

Kомисија за јавну набавку
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