АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
БЕОГРАД
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 11 362-00-94
Број: 24/2018 - 2772
Датум: 23 .10 .2018.

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРУМСКИХ ВОЗИЛА У
РАДИОНИЦАМА ЧВОРОВА ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖС

број јавне набавке 110/18

октобар 2018.
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“, бр.124/12, 14/15
и 68/15 у даљем тексту : ЗЈН ), чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.Гласник РС“ бр. 86/2015 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број - 110/18 деловодни број 1/2018-3045 од 15.10.2018. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку мале вредности број 110/18, деловодни број
1/2018-3045/1 од 15.10.2018. год. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Конкурнса документација садржи:
Назив

Страна

Општи подаци о јавној набавци

3

Подаци о предмету јавне набавке и позив за подношење понуда

4

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
за извођење радова
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова

6
10

Упутство понуђачима како да сачине понуду

14

Образац понуде

23

Модел уговора

27

Образац структуре цене

31

Образац трошкова припреме понуде

36

Образац изјаве о независној понуди

37

Менично овлашћење

38
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: „Инфраструктура железнице Србије“ акционарско друштво
Адреса : Немањина број 6,11000 Београд
2.Врста поступака јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3.Предмет јавне набавке - резервни делови за одржавање друмских возила у
радионицама чворова Инфраструктуре ЖС
Шифра и назив из општег речника набавки – 34330000 – резервни делови за
теретна возила доставна возила и аутомобиле
4.Циљ поступка
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5.Контакт служба: Сектор за набавке и централна стоваришта
- e-mail: nabavkе.infra@srbrail.rs
Радним даном 09-15 часова.
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II 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 су добра – резервни делови за одржавање друмских возила у
радионицама чворова Инфраструктуре ЖС
Шифра и назив из општег речника набавки – 34330000 – резервни делови за теретна
возила доставна возила и аутомобиле
3.Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са ЗЈН
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ( донетим на основу ЗЈН ).
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 услове
предвиђене чланом 75. Закона о јавном 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 6, писарница у приземљу бр. 134
са назнаком: „Понуда за ЈНМВ 110/18 - резервни делови за одржавање друмских
возила у радионицама чворова Инфраструктуре ЖС – „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 понуде је 01.11.2018.год. до 11:30 часова, без обзира на који начин
се понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и сата
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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 мења нити повуче своју понуду. Било би
пожењно да сва документа у понуди буду повезана траком у целини 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 45 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 6
 електронска пошта: nabavkе.infra@srbrail.rs

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈН бр. 110/18“
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 www.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 01.11.2018.године у 12:00 часова и то на адреси
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина 6,
канцеларија 349, I спрат. 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 коме ће наручилац донети 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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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА
1.Врста добара и техничке карактеристике
Техничка спецификација резервних делова за одржавање путничких и теретних
друмских возила
р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Назив дела
Филтер уља Х-1
Филтер горива Х-1
Филтер ваздуха Х-1
Зупчасти каиш радилице Х-1
Зупчасти каиш брегасте Х-1
Шпанер зупчастог радилице Х-1
Шпанер зупчастог брегасте Х-1
Грејач мотора Х-1
Пумпа за воду Х-1
Носач мотора задњи Х-1
Кугла доња Х-1
Кугла горња Х-1
Плочице диска Х-1
Пакнови кочница Х-1
Добош задњег точка Х-1
Сет квачила Х-1
Крст кардана Х-1
Ротор анласера ХК-988300 Х-1
Статор анласера ХК-988300 Х-1
Аутомат анласера ХК-988300 Х-1
Реглер алтернатора Х-1
Кућиште филтера горива Х-1
Лежај кардана са носачем Х-1
Семеринг радилице предњи Х-1
Амортизер задњи Х-1
Сајле ручне кочнице „л“+“д“ дужи Х-1
Сајла ручне кочнице централна Х-1
Сајле ручне кочнице „л“+“д“ краћи Х-1
Семеринг вакуум пумпе Х-1
Каиш алтернатора Х-1
Каиш серво пумпе ПК Х-1
Четкице анласера Х-1
Носач потисног лежаја Х-1
Диск предњих кочница Х-1
Семеринг носача потисног лежаја Х-1
Филтер уља Турбо Ривал 40.10
Филтер горива Турбо Ривал 40.10

кол.
ком
6
ком
3
ком
6
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
4
Ком
1
ком
1
ком
2
ком
2
ком
6
гар.
6
ком
6
ком
1
ком
2
ком
1
ком
1
ком
1
ком
2
ком
1
ком
2
ком
2
ком
2
ком
4
ком
2
ком
2
ком
2
ком 10
ком
4
ком 10
ком
1
ком
4
ком
2
ком
5
ком
3
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Филтер ваздуха Турбо Ривал 40.10.
Сет квачила Турбо Ривал 40.10
Крст кардана Турбо Ривал 40.10
Сајла квачила са наставцима (дужа) Т.Р. 40.10
Пакне кочница Турбо Ривал 40.10
Добоши кочница Турбо Ривал 40.10
Цилиндри кочница Турбо Ривал 40.10
Сајла ручне задња Турбо Ривал 40.10
Гарнитура опруга л+д Турбо Ривал 40.10
Штел апарат Турбо Ривал 40.10
Канџа предње кочнице л Турбо Ривал 40.10
Канџа предње кочнице д Турбо Ривал 40.10
Плочице диска Турбо Ривал 40.10
Диск предње кочнице Турбо Ривал 40.10
Лежај предњег точка Турбо Ривал 40.10
Семеринг предњег точка Турбо Ривал 40.10
Лежај задњег точка Турбо Ривал 40.10
Семеринг задњег точка Турбо Ривал 40.10
Средњи лежај са носачем кардана Т.Р. 40.10
Црево предњих кочница Турбо Ривал 40.10
Сајла ручне предња Турбо Ривал 40.10
Спона краћа Турбо Ривал 40.10
Спона дужа централна НТ Турбо Ривал 40.10
Четкице анласера Турбо Ривал 40.10
Четкице алтернатора Турбо Ривал 40.10
Контакт брава Турбо Ривал 40.10
Ротор анласера Турбо Ривал 40.10
Статор анлсасера Турбо Ривал 40.10
Аутомат анласера Турбо Ривал 40.10
Задње штоп светло КПЛ л + д Т.Р. 40.10
Предњи фар л + д КПЛ Турбо Ривал 40.10
Задњи амортизери Турбо Ривал 40.10
Гумени носач ауспуха Турбо Ривал 40.10
Завртњи амортизера са матицом Т.Р.40.10
„С“ црево хладњака Турбо Ривал 40.10
Кућиште филтера за ваздух КПЛ Т.Р. 40.10
Подлошке чепа картера Турбо Ривал 40.10
Чеп картера Турбо Ривал 40.10
Филтер уља Турбо Ривал 49.10
Филтер горива Турбо Ривал 49.10
Филтер ваздуха Турбо Ривал 49.10
Кутија осигурача Турбо Ривал 49.10
Сет квачила Турбо Ривал 49.10
Крст кардана Турбо Ривал 49.10
Сајла квачила са наставцима (дужа) Т.Р. 49.10
Пакне кочница Турбо Ривал 49.10

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

3
1
1
1
2
4
2
2
1
1
1
1
4
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
10
6
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
5
5
5
3
3
1
1
1
1
2
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Добоши кочница Турбо Ривал 49.10
Цилиндри кочница Турбо Ривал 49.10
Сајла задња ручне Турбо Ривал 49.10
Гарнитура опруга л+д Турбо Ривал 49.10
Штел апарат Турбо Ривал 49.10
Канџа предње кочнице л Турбо Ривал 49.10
Канџа предње кочнице д Турбо Ривал 49.10
Плочице диска Турбо Ривал 49.10
Диск предње кочнице Турбо Ривал 49.10
Лежај предњег точка Турбо Ривал 49.10
Семеринг предњег точка Турбо Ривал 49.10
Лежај задњег точка Турбо Ривал 49.10
Семеринг задњег точка Турбо Ривал 49.10
Средњи лежај са носачем кардана Т.Р. 49.10
Црево предњих кочница Турбо Ривал 49.10
Сајла ручне предња Турбо Ривал 49.10
Задње штоп светло КПЛ л + д Т.Р. 49.10
Предњи фар л + д КПЛ Турбо Ривал 49.10
Задњи амортизери Турбо Ривал 49.10
Завртњи амортизера са матицом Т.Р. 49.10
Брезон точка предњи Турбо Ривал 49.10
Матица брезона точка предњи Т.Р. 49.10
Филтер уља Турбо Ривал 35.10
Филтер горива Турбо Ривал 35.10
Филтер ваздуха Турбо Ривал 35.10
Пакне кочница Турбо Ривал 35.10
Добоши кочница Турбо Ривал 35.10
Цилиндри кочница Турбо Ривал 35.10
Сајла ручне задњаТурбо Ривал 35.10
Гарнитура опруга л+д Турбо Ривал 35.10
Плочице диска Турбо Ривал 35.10
Диск предње кочнице Турбо Ривал 35.10
Лежај предњег точка Турбо Ривал 35.10
Семеринг предњег точка Турбо Ривал 35.10
Лежај задњег точка Турбо Ривал 35.10
Задње штоп светло КПЛ л + д Т.Р. 35.10
Четкице анласера Фабиа 1.2
Четкице алтернатора Фабиа 1.2
Каиш алтернатора Фабиа 1.2
Ременица алтернатора Фабиа 1.2
Диск плочице Фабиа 1.2
Вођице канџи предњих кочница Фабиа 1.2
Пакнови задњих кочница Фабиа 1.2
Добоши задњих кочница Фабиа 1.2
Цилиндри задњих кочница Фабиа 1.2
Задњи лежај точка Фабиа 1.2

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
6
6
4
2
4
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
3
1
6
3
2
2
2
1
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Лежај алтернатора Фабиа 1.2
Предњи лежај точка КПЛ Фабиа 1.2
Реглер алтернатора Фабиа 1.2
Кочионо црево предњих кочница Фабиа 1.2
Шоље предњих амортизера са лежајем Фабиа
1.2
Кугле предњег точка Фабиа 1.2
Метлице брисача 41 цм
Вентилатор грејања Турбо Ривал 40.10
Мали хладњак грејања Турбо Ривал 40.10
Славина грејања Турбо Ривал 40.10
Метлица брисача 45цм
Метлица брисача 500 мм
Метлица брисача 550 мм
Метлица брисача 600 мм
Метлица брисача 650 мм
Сијалица 12v3w убодна
Сијалица 12v5w
Сијалица 12vХ4
Сијалица 12vH7
Изолир трака
Спреј за чишћење кочионих делова

ком
ком
ком
ком

1
2
1
2

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
4
4
1
1
1
9
6
6
3
3
20
20
20
20
5
10

2.Гарантни рок
Гаранција за испоручена добра према декларацији произвођача. Гарантни рок почиње да
тече од дана када је записнички констатован квалитативни/квантитативни пријем добара.
3.Рок испоруке не дужи од 45 дана од дана закључења уговора.
4.Место испоруке : магацин 045 Топчидер у Београду.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75
И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.Услови за учешће у поступку јавне набавке чл.75 Закона о јавним набавкама
1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75 Закона о
јавним набавкама и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75 ст.1 тач.1) Закона о јавним набавкама;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2 )
Закона о јавним набавкама;
3) Да је измироио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4 ) Закона о јавним набавкама;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним набавкама;
5) Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време доношења понуде (члан. 75.ст. 2.) Закона о јавним
набавкама. Обрасци изјава дати су у конкурсној документацији.
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76 Закона о
јавним набавкама и то:
Нема
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог
закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је
поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач је дужан да и за подизвођача достави Изјаву о испуњености услова из
члана чл. 75. ст. 2. овог закона
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4). Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из
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групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави Изјаву о испуњености услова из
члана чл. 75. ст. 2. овог закона.
2. Упутство како се доказује испуњеност
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4, Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем Изјаве, (
Образац изјаве понуђача дат је у поглављу IV одељак 3 ), којом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл.75. Закона о јавним набавкама, дефинисане овом конкурсном
документацијом, осим услова из чл.75 ст. 1 тач. 5 ) Закона о јавним набавкама.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Лице уписано у регистар понуђача код установе надлежне за регистрацију није
дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност услова из члана 75.
став 1 тачка (1) до (4) Закона о ЈН. У том случају понуђач је у обавези да у понуди
наведе интернет страницу на којој су напред наведени подаци јавно доступни.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен
овим законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Чланом 79. став 2 ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) предвиђено је да је,
ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4., овог закона, наручилац пре
доношења одлуке о додели уговора може да од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова,
а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Наручилац може доказе да затражи и од осталих понуђача. Наручила није
дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог
понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог
наручиоца.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописан начин.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издат од старане
надлежних органа те државе.
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности вредности набавка резервних
делова за одржавање друмских возила у радионицама чворова Инфраструктуре ЖС,
набавка бр. 110/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача,а пожељно је и број телефона и
евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт.
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“ ад, Сектор за
набавке и централна стоваришта, писарница у приземљу бр. 134, Немањина 6,
11000 Београд са назнаком: ,,Понуда за Јавну набавку резервни делови за
одржавање друмских возила у радионицама чворова Инфраструктуре ЖС
бр. 110/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до 11:30,
сати, дана 01.11.2018. године.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази
обележити време пријема и евединтирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Попуњен печатом оверен и потписан „ Образац понуде“, који је саставни део
конкурсне документације
 Попуњен печатом оверен и потписан Образац „ Подаци о подизвођачу“, који
је саставни део конкурсне документације ( уколико понуђач наступа са
подизвођачем)
 Попуњен печатом оверен и потписан Образац „Подаци о учеснику у
заједничкој понуди“, који је саставни део конкурсне документације ( уколико
понуду подноси група понуђача )



Попуњен печатом оверен и потписан Модел уговора, који је саставни део
конкурсне документације;
Попуњен, печатом оверен Образац структуре цене, који је саставни део
конкурсне документације;
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Попуњен, печатом оверен и потписан образац „Изјава понуђача о
испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале
вредности“, која је саставни део конкурсне документације;
Попуњен, печатом оверен и потписан образац „Изјава подизвођача о
испуњавању услова из члана 76. Закона у поступку јавне набавке мале
вредности“, која је саставни део конкурсне документације, (уколико се понуда
подноси са подизвођачем);
Попуњен, печатом оверен и потписан образац „Изјава о независној понуди“,
која је саставни део конкурсне документације;
Бланко соло меница за озбиљност понуде, евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, са попуњеним и овереним меничним
овлашћењем – писмом са назначеним износом од 5% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а; копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму
– (за домаће понуђаче)
- банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важности 30 дана дужим
од опције понуде са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде
без ПДВ-а - (за стране понуђаче)

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
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.
Измену, допуну или опозив треба доставити на адресу „Инфраструктура железнице
Србије“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, писарница у приземљу бр.
134, Немањина 6, 11000 Београд, са назнаком :
„Измена понуде за Јавну набавку резервни делови за одржавање друмских возила у
радионицама чворова Инфраструктуре ЖС број 110/18- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за Јавну набавку резервни делови за одржавање друмских возила у
радионицама чворова Инфраструктуре ЖС број 110/18- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за Јавну набавку резервни делови за одржавање друмских возила у
радионицама чворова Инфраструктуре ЖС број 110/18- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за Јавну набавку резервни делови за одржавање друмских
возила у радионицама чворова Инфраструктуре ЖС број 110/18- НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно да назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у јавној понуди.
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати као у више
заледничких понуда.
У обрасцу понуде ( поглавље VI ), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвоче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV, конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова ( Образац изјаве из поглавља IV одељак 3 ).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршења уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Ст. 4 тач. 1) и 2)
Закона и то податке о:
 Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Уколико група понуђача у понуди не достави наведени Споразум понуда ове групе
понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су тражени у
конкурсној документацији за предметну јавну набавку за подношење заједничке понуде,
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на начин и под условима дефинисаним конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку и обрасце попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране
овлашћеног лица понуђача на начин дефинисања конкурсном документацијом за
подношење заједничке понуде.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга или задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ( „Сл. гласник РС” бр. 119/2012 ), купац ће извршити плаћање
преносом средстава на текући рачун продавца, у року не дужем од 45 дана од дана
пријема рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун продавца.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Купац нема обавезу издавања инструмената обезбеђења плаћања ( менице, банкарске
гаранције, акредитиви и слично ).
Цене из понуде продавца су фиксне и непромењиве до коначног извршења уговорних
обавеза.
8.2. Захтев у погледу рока за испоруку
Крајњи рок испоруке не може бити дужи од 45 календарских дана рачунајући од
дана закључења уговора.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
У случају истека важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредност понуде предметне јавне набавке из конкурсне документације се изражава у
динарима (РСД).
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Цена је исказана са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, стим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је обавезан да у понуди достави бланко сопствену меницу са меничним
овлашћењем за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности
понуде пез ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу-писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од опција понуде.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, понуђач благовремено не
потпише уговор о јавној набавци, понуђач не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, достави на име
гаранције за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем
на 10% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од уговореног
посла за коначно извршење посла. Такође је потребно доставити и копију депо картона
лица овлашћених за потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је
меница регистрована код Народне банке Србије.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, понуђач
доставља ново менично овлашћење на исти износ, а са 30 дана продуженим роком
важења.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршио своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре истека
рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим среством.
Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе,
понуђач је дужан да продужи важење средстава финансијског обезбеђења, а према
условима из Модела уговора, односно Уговора.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и централна
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стоваришта, Немањина 6, 11000 Београд, електронске поште на e-mail:
nabavke.infra@srbrail.rs , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењем конкурсне документације, одговор и ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурнсе документације ЈН бр.110/18“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу ( увид ) код понуђача,
односно његовог подизвођача ( члан 93. Закона ).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу ( увид ) код понуђача, односно његовог подизвођача наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу ( увид ) код понуђача, као и његовог подизвођача.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
13.
ВРСТА
КРИТЕРИЈУМА
ЗА
ДОДЕЛУ
УГОВОРА,
ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА
ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА
ЗА
СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума „ најнижа
понуђена цена“.
Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума
најнижа понуђена цена.
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14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом, имају идентичан рок важења
понуде ( опција понуде ), предност при додели уговора ће имати понуда чији је понуђач
понудио краћи рок испоруке.
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. ( Образац изјаве из
поглавља IV одељак 3. ).
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу на адресу „Инфраструктура железнице
Србије“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, писарница у призељу бр. 134, ул.
Немањина 6, Београд, са назнаком „Захтев за заштиту права за Јавну набавку резервни
делови за одржавање друмских возила у радионицама чворова Инфраструктуре ЖС
бр. 110/18“, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којом се оспорава врста поступка, садржина за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2.
овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неисправности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштитиу права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понудеа, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из ст.3. и 4. члана 149. ЗЈН, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења предходнох захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150.ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштити права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, на адресу
nabavke.infra@srbrail.rs , у радно време Наручиоца, радним данима од понедељка до
петка од 08:00 до 16:00 часова или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и централна
стоваришта, Београд, Немањина 6, писарница у приземљу бр.134, са назнаком
предмета и броја јавне набавке. Уколико се Захтев за заштиту права доставља е –
поштом, пожељно је да се уз скенирани овај документ са печатом и потписом
овлашћеног лица понуђача ( подносиоца захтева ), исти достави и у Word формату
ради бржег и ефикаснијег постпуања наручиоца ( без преписивања навода
подносиоца захтева ).
Висина таксе
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 60.000 динара.
Уплата таксе : интернет адреса Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавне набавке линк:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ број 124/12; у даљем тексту :
ЗЈН ) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду
о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописану чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се :
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:
1. Да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
2. Да представља доказ о извршеној уплати таксе , што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован као и датум извршења налога *Републичка комисија може да
изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачунодостављеног од
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стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
3. Износ таксе из члана 156. ЗЈН из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши
4. Број рачуна : 840-30678845-06
5. Шифра плаћања : 153 или 253
6. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права
7. Сврха : ЗЗП; позив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права
8. Корисник : буџет Републике Србије
9. Назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе
10. Потпис овлашћеног лица банке
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарство финансија,
Управа за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1. И 10., за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна треора, а који се води у Управи за трезор (
корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава ).
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије која сарджи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права ( банке и други субјекти ) који имају отворен рачун код Народне банке
Србије у складу са законом и другим прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за пренос:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подошење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона о ЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре итека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5.
Закона о ЈН.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за Јавну набавку резервни
делови за одржавање друмских возила у радионицама чворова Инфраструктуре ЖС
бр. 110/18
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Правно лице разврстано по величини:
-микро
-мало
-средње
-велико
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођач
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - резервни делови за одржавање друмских возила
у радионицама чворова Инфраструктуре ЖС бр. 110/18
Укупна цена без ПДВ-а, РСД

Укупна цена са ПДВ-ом, РСД
Рок и начин плаћања

у року од 45 дана од дана пријема рачуна

Рок испоруке

_______ календарских дана од дана
закључења уговора
( максимално 45 дана )

Рок важења понуде

Гарантни рок

_______ дана од дана отварања
понуда ( минимум 30 )
_____________месеци
( према декларацији произвођача мин. 12
месеци )

- заокружити валуту понуде
Датум
__________________________

Понуђач
М. П.
________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
1) Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, Београд, матични број
21127094, ПИБ 109108420, које заступа вршилац дужности генералног директора др.
Мирољуб Јевтић, (у даљем тексту: Купац),
и
2) ________________________________ из_____________, улица
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које
заступа ________________, (а) самостални понуђач б) носилац групе понуђача која
подноси заједничку понуду (заокружити а) или б ) сходно статусу))
2/1) __________________ из_____________, улица ___________________ бр. ___,
ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________,
који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно
статусу)
2/2) __________________из _____________, улица ___________________ бр.
___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________,
који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно
статусу)
(у даљем тексту: Продавац).
Напомена: Позиције 2/1, 2/2 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду
подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У
том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења
понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у позицији 2.

закључују
УГОВОР О ИСПОРУЦИ ДОБАРА
Предмет уговора
Члан 1.
Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Купца и Продавца по основу
набавке материјала за потребе одржавања ескалатора, климатизације, вентилација и
грејања. Уговорне стране су сагласне да Продавац за Купца изврши резервни делови за
одржавање друмских возила у радионицама чворова Инфраструктуре ЖС, у свему према
понуди бр.______од___________год. и ценама из обрасца структуре цене који се налази
у прилогу уговора и чини његов саставни део.
Рок и место испоруке
Члан 2.
Продавац ће извршити испоруку из члана 1. Уговора у року од ______ календарских
дана од дана закључења уговора.
Испорука добара у магацин Купца, 045 Топчидер, Београд,
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Цена и начин плаћања
Члан 3.
Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора износи _______________динара
(словима: __________________________________________________________________),
односно ___________________ динара са ПДВ-ом,
(словима: __________________________________________________________________).
Укупна вредност ПДВ-а износи _____________________ динара.
Члан 4.
Купац се обавезује да ће Продавцу уговорену цену из члана 3. овог уговора уплатити на
његов текући рачун__________________________код _______________________банке, у
року од 45 дана од дана пријема рачуна.
.
Контрола квалитета – квалитативни пријем
Члан 5.
Квалитативан и квантитативни пријем вршиће се у магацину Купца, 045 Точидер,
Пионирска 32, Београд.
Гаранција
Члан 6.
Гаранција за испоручена добра према декларацији произвођача. Гарантни рок почиње да
тече од дана када је записнички констатован квалитативни пријем.
Гаранције за добро извршење посла
Члан 7.
Продавац је дужан да приликом закључења уговора достави уредно потписану сопствену
бланко меницу, без жираната у корист купца, са овлашћењем за попуњавање у висини од
10 % вредности уговора без ПДВ-а са клаузулом „без приговора“, „по виђењу“,
„неопозива“ и „безусловна" као средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла. Меница мора да важи тридесет дана дуже од истека рока важења уговора. Aкo сe
зa врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрних oбaвeза вaжнoст
менице мoрa дa сe прoдужи за нових 30 дана од новоутврђеног рока испоруке.
Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном
промету („Сл. лист СРЈ” бр. 3/02 , 5/03 , „Сл. гласник РС” бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др.
закон, 31/11).
Са меницом, Продавац је дужан да достави и копију картона депонованих потписа
издатог од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и податком о
броју текућег рачуна који се наводи у меничном овлашћењу, ОП образац – оверен
потпис лица овлашћеног за заступање и доказ о регистрацији менице у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
(„Службени гласник РС" број 56/2011).
Уколико Продавац приликом закључења уговора не достави средство финансијског
обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Купац може да раскине
уговор.
Члан 8.
Ако продавац не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки дан
закашњења плати Купцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност
извршених испорука са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5%
(пет процената) вредности уговора.
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Делимично извршење испоруке добара у предвиђеном року на искључује обавезу
плаћања уговорне казне за део неизвршених испорука добра.
Ако Продавац једнострано раскине уговор или изврши испоруку која битно одступа од
уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршења испоруке добара, Купац
има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.
Раскид уговора
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути споразумно.
Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава
своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду
причињене штете.
Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим
путем.
Виша сила
Члан 10.
Уговорне стране ослобађају се делимично или у потпуности последица неизвршења
обавеза по овом уговору уколико је неизвршење резултат деловања више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних
страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа
од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други
писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање
околности више силе, а која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу,
изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције због
неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и
то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока
отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Решавање спорова
Члан 11.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у
Београду.

Измена и допуна уговора
Члан 12.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај уговор.
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Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине уговор уколико
Продавац не изврши испоруку која је предмет јавне набавке, у уговореном року, као ни у
накнадном року који му Наручилац одреди.
Остале одредбе
Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима.
Уговор ступа на снагу и примењује се даном обостраног потписивања, и достављањем
бланко соло менице за добро извршење посла, сходно члану 6. овог уговора.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац задржава 3
(три) примерка, а Продавац 3 (три) примерка.
за ПРОДАВЦА

за КУПЦА
''Инфраструктура железнице Србије'' а.д.

______________________________

_____________________________________
др Мирољуб Јевтић

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Јед. Цена у
РСД без
ПДВ-а
3

р.б.

Назив дела

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Филтер уља Х-1
Филтер горива Х-1
Филтер ваздуха Х-1
Зупчасти каиш радилице Х-1
Зупчасти каиш брегасте Х-1
Шпанер зупчастог радилице Х-1
Шпанер зупчастог брегасте Х-1
Грејач мотора Х-1
Пумпа за воду Х-1
Носач мотора задњи Х-1
Кугла доња Х-1
Кугла горња Х-1
Плочице диска Х-1
Пакнови кочница Х-1
Добош задњег точка Х-1
Сет квачила Х-1
Крст кардана Х-1
Ротор анласера ХК-988300 Х-1
Статор анласера ХК-988300 Х-1
Аутомат анласера ХК-988300 Х-1
Реглер алтернатора Х-1
Кућиште филтера горива Х-1
Лежај кардана са носачем Х-1
Семеринг радилице предњи Х-1
Амортизер задњи Х-1
Сајле ручне кочнице „л“+“д“
дужи Х-1
Сајла ручне кочнице централна
Х-1
Сајле ручне кочнице „л“+“д“
краћи Х-1
Семеринг вакуум пумпе Х-1
Каиш алтернатора Х-1
Каиш серво пумпе ПК Х-1
Четкице анласера Х-1
Носач потисног лежаја Х-1
Диск предњих кочница Х-1
Семеринг носача потисног лежаја
Х-1
Филтер уља Турбо Ривал 40.10
Филтер горива Турбо Ривал 40.10

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ј.мере

кол.

Укупно
у РСД

4

6

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
Ком
ком
ком
ком
ком
гар.
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

5
6
3
6
1
1
1
1
4
1
1
2
2
6
6
6
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2

ком

4

ком

2

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
2
10
4
10
1
4

ком
ком
ком

2
5
3
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Филтер ваздуха Турбо Ривал
40.10.
Сет квачила Турбо Ривал 40.10
Крст кардана Турбо Ривал 40.10
Сајла квачила са наставцима
(дужа) Т.Р. 40.10
Пакне кочница Турбо Ривал
40.10
Добоши кочница Турбо Ривал
40.10
Цилиндри кочница Турбо Ривал
40.10
Сајла ручне задња Турбо Ривал
40.10
Гарнитура опруга л+д Турбо
Ривал 40.10
Штел апарат Турбо Ривал 40.10
Канџа предње кочнице л Турбо
Ривал 40.10
Канџа предње кочнице д Турбо
Ривал 40.10
Плочице диска Турбо Ривал
40.10
Диск предње кочнице Турбо
Ривал 40.10
Лежај предњег точка Турбо
Ривал 40.10
Семеринг предњег точка Турбо
Ривал 40.10
Лежај задњег точка Турбо Ривал
40.10
Семеринг задњег точка Турбо
Ривал 40.10
Средњи лежај са носачем
кардана Т.Р. 40.10
Црево предњих кочница Турбо
Ривал 40.10
Сајла ручне предња Турбо Ривал
40.10
Спона краћа Турбо Ривал 40.10
Спона дужа централна НТ Турбо
Ривал 40.10
Четкице анласера Турбо Ривал
40.10
Четкице алтернатора Турбо
Ривал 40.10
Контакт брава Турбо Ривал 40.10
Ротор анласера Турбо Ривал
40.10
Статор анлсасера Турбо Ривал
40.10
Аутомат анласера Турбо Ривал
40.10

ком
ком
ком

3
1
1

ком

1

ком

2

ком

4

ком

2

ком

2

ком
ком

1
1

ком

1

ком

1

ком

4

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

ком
ком

1
2

ком

1

ком

10

ком
ком

6
1

ком

1

ком

1

ком

1
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Задње штоп светло КПЛ л + д
Т.Р. 40.10
Предњи фар л + д КПЛ Турбо
Ривал 40.10
Задњи амортизери Турбо Ривал
40.10
Гумени носач ауспуха Турбо
Ривал 40.10
Завртњи амортизера са матицом
Т.Р.40.10
„С“ црево хладњака Турбо Ривал
40.10
Кућиште филтера за ваздух КПЛ
Т.Р. 40.10
Подлошке чепа картера Турбо
Ривал 40.10
Чеп картера Турбо Ривал 40.10
Филтер уља Турбо Ривал 49.10
Филтер горива Турбо Ривал 49.10
Филтер ваздуха Турбо Ривал
49.10
Кутија осигурача Турбо Ривал
49.10
Сет квачила Турбо Ривал 49.10
Крст кардана Турбо Ривал 49.10
Сајла квачила са наставцима
(дужа) Т.Р. 49.10
Пакне кочница Турбо Ривал
49.10
Добоши кочница Турбо Ривал
49.10
Цилиндри кочница Турбо Ривал
49.10
Сајла задња ручне Турбо Ривал
49.10
Гарнитура опруга л+д Турбо
Ривал 49.10
Штел апарат Турбо Ривал 49.10
Канџа предње кочнице л Турбо
Ривал 49.10
Канџа предње кочнице д Турбо
Ривал 49.10
Плочице диска Турбо Ривал
49.10
Диск предње кочнице Турбо
Ривал 49.10
Лежај предњег точка Турбо
Ривал 49.10
Семеринг предњег точка Турбо
Ривал 49.10
Лежај задњег точка Турбо Ривал
49.10
Семеринг задњег точка Турбо
Ривал 49.10

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

2

ком

1

ком

1

ком
ком
ком
ком

5
5
5
3

ком

3

ком
ком
ком

1
1
1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком
ком

1
1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Средњи лежај са носачем
кардана Т.Р. 49.10
Црево предњих кочница Турбо
Ривал 49.10
Сајла ручне предња Турбо Ривал
49.10
Задње штоп светло КПЛ л + д
Т.Р. 49.10
Предњи фар л + д КПЛ Турбо
Ривал 49.10
Задњи амортизери Турбо Ривал
49.10
Завртњи амортизера са матицом
Т.Р. 49.10
Брезон точка предњи Турбо
Ривал 49.10
Матица брезона точка предњи
Т.Р. 49.10
Филтер уља Турбо Ривал 35.10
Филтер горива Турбо Ривал 35.10
Филтер ваздуха Турбо Ривал
35.10
Пакне кочница Турбо Ривал
35.10
Добоши кочница Турбо Ривал
35.10
Цилиндри кочница Турбо Ривал
35.10
Сајла ручне задњаТурбо Ривал
35.10
Гарнитура опруга л+д Турбо
Ривал 35.10
Плочице диска Турбо Ривал
35.10
Диск предње кочнице Турбо
Ривал 35.10
Лежај предњег точка Турбо
Ривал 35.10
Семеринг предњег точка Турбо
Ривал 35.10
Лежај задњег точка Турбо Ривал
35.10
Задње штоп светло КПЛ л + д
Т.Р. 35.10
Четкице анласера Фабиа 1.2
Четкице алтернатора Фабиа 1.2
Каиш алтернатора Фабиа 1.2
Ременица алтернатора Фабиа 1.2
Диск плочице Фабиа 1.2
Вођице канџи предњих кочница
Фабиа 1.2
Пакнови задњих кочница Фабиа
1.2
Добоши задњих кочница Фабиа

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

6

ком
ком
ком

6
4
2

ком

4

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
2
2
3
1
6

ком

3

ком
ком

2
2
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

1.2
Цилиндри задњих кочница Фабиа
1.2
Задњи лежај точка Фабиа 1.2
Лежај алтернатора Фабиа 1.2
Предњи лежај точка КПЛ Фабиа
1.2
Реглер алтернатора Фабиа 1.2
Кочионо црево предњих кочница
Фабиа 1.2
Шоље предњих амортизера са
лежајем Фабиа 1.2
Кугле предњег точка Фабиа 1.2
Метлице брисача 41 цм
Вентилатор грејања Турбо Ривал
40.10
Мали хладњак грејања Турбо
Ривал 40.10
Славина грејања Турбо Ривал
40.10
Метлица брисача 45цм
Метлица брисача 500 мм
Метлица брисача 550 мм
Метлица брисача 600 мм
Метлица брисача 650 мм
Сијалица 12v3w убодна
Сијалица 12v5w
Сијалица 12vХ4
Сијалица 12vH7
Изолир трака
Спреј за чишћење кочионих
делова

ком
ком
ком

2
1
1

ком
ком

2
1

ком

2

ком
ком
ком

2
4
4

ком

1

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
9
6
6
3
3
20
20
20
20
5

ком

10

Укупно цена у РСД, без ПДВ-а
Укупно цена у РСД, са ПДВ-ом

У _____________________

за ПРОДАВЦА

Дана___________________
М.П.

________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јед.цена без ПДВ-а,
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а,
 На крају уписати укупну цену услуге без и са ПДВ-ом.
Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке укључујући
превоз до магацина Купца.Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За јавну набавку резервни делови за одржавање друмских возила у радионицама
чворова Инфраструктуре ЖС.,
набавка бр. 110/18
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:
- достављање овог обрасца није обавезно

Јавна набавка бр. 110/18
35/45

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
За јавну набавку резервни делови за одржавање друмских возила у радионицама
чворова Инфраструктуре ЖС.,
набавка бр. 110/18
У складу са чланом 26. Закона,
____________________________________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку набавке резервни делови за одржавање друмских возила у радионицама
чворова Инфраструктуре ЖС., набавка бр. 110/18, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Модел меничног овлашћења ( доставља се уз понуду )
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платог промета,
ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:___________________________________________
_____________________________________________________________________
Седиште/адреса: ______________________________________________________
Матични број: ________________________________________________________
ПИБ: _______________________________________________________________
Текући рачун: ________________________________________________________
Код банке: ___________________________________________________________
И З Д А Ј Е
КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" ад - Београд, Немањина 6,
ПИБ: 109108420, матични број: 21127094
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко, соло менице
Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________, овлашћујемо
„Инфраструктура железнице Србије“а.д. Београд, као Повериоца, да предату меницу
може попунити на износ
1.меница - 5% од вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ ______________
динара, у сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од
предвиђеног рока важења понуде.
Овлашћује се „Инфраструктура железнице Србије“а.д. као Поверилац, да у складу са
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво,
на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна
Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - „Инфраструктура железнице
Србије“а.д. Београд.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да
наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове
банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због
евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа
наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на
основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и
отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица
за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2018. године
ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________ М.П.
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МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)
ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ БР _____
Датум:
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Тендер гаранција на позив према URDG 758














Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Обавештени смо да је ……………………………….
(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр.
………… од ……….. за изградњу (опис радова и услуга), поднео Вама своју понуду
бр. ………… од ……….
Износ гаранције у валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ и
валуту у којој је платив)
Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од
изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту
доле: Ништа
Језик сваког захтеваног документа: Српски језик
Начин презентације: папирно-брзом поштом
Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити
презентацију)
Истек рока: (убацити датум истека или описати догађај истека)
Страна одговорна за плаћање свих накнада: налогодавац

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или
износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више
усклађених позива, у коме се наводи:
1. Ако Понуђач пре него што буде изабран:
 Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од
стране Понуђача у обрасцу понуде или
 Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде.
2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране
Наручиоца у току периода важности понуде:
 Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од њега
буде тражено или
 Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном
документацијом.
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе
назначеном месту за презентацију.
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG)
Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.
За и у име Банке
...............................................
(потпис)
………………………………..
(функција)

......................................................
(потпис)
……………………………………….
(функција)
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Модел меничног овлашћења ( доставља се уз уговор )
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платог промета,
ДУЖНИК: __________________________________________________________
Седиште: ___________________________________________________________
Матични број: _______________________________________________________
ПИБ: _______________________________________________________________
Текући рачун: _______________________________________________________
Код банке: __________________________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" ад - Београд, Немањина 6,
ПИБ: 109108420, матични број: 21127094
Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“,
„безусловна“, „на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија ___________
на износ _____________________________ динара
(словима:_________________________________________)
на
име
средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, а коју Корисник може
реализовати ако горе наведени дужник не извршава или неуредно извршава своје обавезе
по основу Уговора ____________________________________________________ дел. број
Дужника ______________ од ______________године,
дел. број Корисника
______________ од ______________ године, који је закључен након спроведеног
поступка јавне набавке број ЈН МВ 110/18
Рок важења менице је до ___________________ године.
Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" ад, Немањина 6 - Београд
да горе наведену меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први позив, без
права на приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих рачуна
Дужника.
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет
свих наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број ____________________ и
да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну/има уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене
лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника ___________________.
Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за
Дужника, 1 (један) за Корисника.
Датум издавања овлашћења

Дужник – издавалац менице
М.П.

____________________________
Потпис овлашћеног лица
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