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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке мале вредности деловодни број 1/2018-2103 од 25.07.2018. и Решења о
образовању комисије деловодни број 1/2018-2103/1 од 25.07.2018 , припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме
ЈНМВ број 67/18

Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I
II

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке добара,
место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

3
5
5

Врста критеријума и елементи критеријума за доделу
уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Додатна објашњења и разлози за одбијање понуде
Одлука о додели уговора и рок у коме ће уговор бити
закључен
Начин и рок за подношење захтева за заштиту права
понуђача са детаљним упутством о садржини потпуног
захтева
Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора

14
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VIII
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X
XI
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив Наручиоца: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., Београд
Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд
Интернет страница Наручиоца: www.infrazs.rs
Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво
2. 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).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 67/18 су услуге – услуга процене вредности
некретнина, постројења и опреме у складу са МРС 16 – „Некретнинe, постројења и
опремa“, на дан 01.01.2018.год. у свему према техничкој спецификацији у делу III
конкурсне документације.
ОРН 71319000 – услуга вештачења
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговорa
Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума
најнижа понуђена цена. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна
понуђена цена без ПДВ-а.
6. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:
 са интернет странице наручиоца www.infrazs.rs
 са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене одредбама члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник RS“ број 124/12, 14/15 и 68/15), као и
конкурсном документацијом.
Услови које сваки понуђач треба да испуни и начин на који се доказује испуњеност
услова утврђени су конкурсном документацијом.
Понуда понуђача мора обухватати целокупну набавку.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално или група понуђача која
подноси заједничку понуду, сагласно условима прецизно дефинисаним у члану 81. ЗЈН
и конкурсној документацији.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Све цене у понуди морају бити исказане у динарима (РСД), заокружене на две
децимале, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Понуђач је дужан да понуду достави непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подниошење
понуда.
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Рок за подношење понуда износи осам (8) дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
дана 06.08.2018. године до 10:00 часова (по локалном времену), без обзира на начин
подношења и то на адресу: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за
набавке и централна стоваришта, Писарница-канцеларија бр. 134, приземље, ул.
Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику у затвореној коверти или
кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
Понуђач на предњој страни коверте или кутије, ставља заводни печат понуђача,
назначава број и датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку мале
вредности услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме, ЈНМВ
број 67/18 - НЕ ОТВАРАТИ".
Понуђачи су дужни да на полеђини коверте или кутије назначе назив, адресу, телефон,
факс, e-mail адресу и име контакт особе.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу, телефон, e-mail адресу и имена
контакт особа свих учесника у заједничкој понуди.
Понуђач је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду преда у форми која
онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде.
Понуђач оригинал менице и меничног овлашћења, уз понуду, доставља неоштећен.
Понуда достављена по истеку рока одређеног за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, 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.
8. Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице.
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно дана
06.08.2018. године са почетком у 11:00 часова, у просторијама Наручиоца,
"Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, канцеларија број
349, I спрат.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда
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 Комисији за јавну набавку преда овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да учествује у
поступку отварања понуда и то: презиме и име, број личне карте, МУП који је издао и
ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу
из које долази.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног
отварања понуда.
11. Контакт
Служба за контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта:
е-mail: nabavke.infra@srbrail.rs , радним данима од 08:00-16:00 часова.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 67/18 су услуге - услуга процене вредности
некретнина, постројења и опреме у складу са МРС 16 – „Некретнинe, постројења и
опремa“, на дан 01.01.2018.год. у свему према техничкој спецификацији у делу III
конкурсне документације.
ОРН 71319000 – услуга вештачења
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА
УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3.1. Врста, опис и количина услуга која су предмет набавке:
СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМE – НПО
по аналитичким контима на дан 01.01.2018
KOНТО/
ГРУПА

НАБАВНА
ВРЕДНОСТ

ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ

САДАШЊА
ВРЕДНОСТ

РЕЗИДУАЛНА
ВРЕДНОСТ

РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
РЕЗЕРВЕ

БРОЈ
СТАВКИ

РАСХОД

012000005

75.238.559,90

73.458.410,73

1.780.149,17

0,00

0,00

0,00

18

012

75.238.559,90

73.458.410,73

1.780.149,17

0,00

0,00

0,00

18

014000001

397.543,19

397.543,19

0,00

0,00

0,00

0,00

1

014

397.543,19

397.543,19

0,00

0,00

0,00

0,00

1

020000008

8.680.376.245,77

0,00

8.680.376.245,77

0,00

6.332.528.173,76

153.375.700,59

4728

020100007

1.497.613.805,80

0,00

1.497.613.805,80

0,00

540.162.686,16

36.233.016,91

769

020500003

141.232.460,53

0,00

141.232.460,53

0,00

1.011.698,21

0,30

49

020

10.319.222.512,10

0,00

10.319.222.512,10

0,00

6.873.702.558,13

189.608.717,80

5546

021000006

44.215.593.616,60

0,00

44.215.593.616,60

0,00

23.557.654.677,64

1.701.316.678,09

16184

021

44.215.593.616,60

0,00

44.215.593.616,60

0,00

23.557.654.677,64

1.701.316.678,09

16184

022000004

456.557,85

366.552,31

90.005,54

0,00

233.519,82

69.114,41

136

022001003

9.013.877,57

5.829.536,79

3.184.340,78

0,00

1.457.237,72

3.682.177,61

237

022002002

29.818.694,40

6.727.740,06

23.090.954,34

0,00

4.865.003,58

4.302.177,83

74

022003001

47.648.888,15

7.366.420,73

40.282.467,42

0,00

2.729.472,41

5.303.680,98

92

022004000

36.836.321,53

4.166.698,09

32.669.623,44

0,00

1.750.631,78

891.422,60

18

022010002

30.619.422,37

4.413.800,48

26.205.621,89

0,00

1.350.202,67

1.008.383,08

20

022011001

8.189.885,83

964.140,66

7.225.745,17

0,00

148.336,94

745.728,15

13

022020000

4.768.396,97

534.171,32

4.234.225,65

0,00

0,00

26.221,76

1

022021009

65.761.300,88

11.750.526,20

54.010.774,68

0,00

1.233.388,40

1.166.326,55

9

022021107

37.859.613,40

7.422.003,64

30.437.609,76

0,00

4.323.112,21

562.635,25

75

022021205

27.850.502,35

4.935.054,75

22.915.447,60

0,00

1.870.362,15

575.037,70

268

022022008

20.613.907,01

2.575.249,16

18.038.657,85

0,00

330.029,85

142.470,82

54

022022106

137.563.886,93

20.750.017,91

116.813.869,02

0,00

3.845.054,09

10.907.264,46

618

022023007

2.936.118,73

1.188.892,08

1.747.226,65

0,00

1.698.469,20

7.161,78

26

022023105

3.482.180,14

1.551.871,81

1.930.308,33

0,00

2.988,05

224.732,65

8

022023203

34.944.630,97

2.488.568,15

32.456.062,82

0,00

955.602,47

77.423,07

52

022024006

348.718.276,11

37.218.459,46

311.499.816,65

0,00

59.291.770,24

40.746.919,73

474

022028002

99.562,14

56.961,34

42.600,80

0,00

0,00

11.069,02

1
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022030008

207.546.255,99

31.273.392,76

176.272.863,23

0,00

28.526.944,73

9.336.727,57

71

022030106

449.356.931,29

27.020.025,86

422.336.905,43

0,00

19.585.477,56

3.542.972,44

51

022030204

54.125.634,31

14.936.431,35

39.189.202,96

0,00

16.581.901,86

4.024.523,94

70

022030302

307.626.579,11

39.930.610,48

267.695.968,63

0,00

12.158.379,03

8.167.836,80

57

022031007

34.830.221.675,86

769.331.892,09

34.060.889.783,77

15.264.954.701,89

1.209.729.719,48

65.679.178,25

251

022031016

26.545.082.670,21

675.377.274,97

25.869.705.395,24

12.865.187.611,40

640.581.232,77

8.030.360,80

326

022031025

7.355.083.338,89

245.607.403,99

7.109.475.934,90

2.226.953.763,33

365.081.269,34

9.650.660,63

453

022031034

16.904.939.866,50

547.840.208,18

16.357.099.658,32

3.779.825.736,52

447.231.552,10

36.403.175,11

452

022031043

2.780.527.578,75

116.615.912,74

2.663.911.666,01

210.267,40

492.851.598,06

79.812.503,93

3885

022031052

272.111.520,44

18.392.273,76

253.719.246,68

0,00

5.739.207,08

5.060.809,84

155

022031061

415.292.566,74

43.342.787,87

371.949.778,87

0,00

15.729.202,45

14.018.909,28

2097

022031070

1.149.941,94

234.715,25

915.226,69

0,00

324.001,43

255.626,06

176

022031105

35.218.900.051,47

4.222.898.264,76

30.996.001.786,71

13.782.250.406,18

7.456.986.962,01

256.659.105,78

685

022031114

4.308.984.406,43

580.632.554,01

3.728.351.852,42

2.144.446.607,99

2.535.464.695,14

161.027.139,73

4660

022031123

370.156.980,76

65.676.269,85

304.480.710,91

200.788.582,54

286.891.089,25

0,00

196

022031132

833.313.631,35

67.549.733,48

765.763.897,87

162.850.258,40

77.587.116,25

14.205.854,15

340

022031141

1.159.038.407,27

214.742.647,23

944.295.760,04

501.704.926,95

575.896.711,50

22.466.171,58

408

022040006

3.154.338.618,23

559.640.584,75

2.594.698.033,48

1.488.065.593,75

1.147.085.193,07

59.857.992,72

175

022040104

2.694.454.413,13

485.092.988,79

2.209.361.424,34

1.278.091.496,84

989.083.875,06

133.937.669,97

166

022040202

2.655.077,04

565.017,94

2.090.059,10

1.413.361,98

528.440,43

0,00

3

022040300

219.704,80

55.047,11

164.657,69

137.315,49

74.393,05

0,00

13

022041005

148.066.094,50

7.919.284,56

140.146.809,94

91.696.334,39

41.558.767,31

84.428,17

102

022050003

804.106.734,64

80.738.759,08

723.367.975,56

392.897.347,75

159.254.613,07

90.096.735,81

133

022052001

42.794.936,87

8.815.534,62

33.979.402,25

24.816.717,00

8.653.658,10

0,00

2

022053000

3.911.872,56

344.316,24

3.567.556,32

0,00

0,00

27.055,24

1

022057006

46.907.735,85

11.468.867,43

35.438.868,42

0,00

11.206.259,33

1.506.051,40

314

022058005

5.088.991,60

3.230.134,67

1.858.856,93

7.311,02

2.299.298,43

0,00

13

022060001

35.188.484,51

1.166.488,09

34.021.996,42

22.229.112,14

20.150.488,65

386.549,73

7

022061000

102.781.707,12

11.587.081,62

91.194.625,50

1.087.683,74

87.004.004,60

21.471.333,07

22

022070009

5.666.765.101,56

394.066.134,18

5.272.698.967,38

3.612.984.466,04

1.849.291.318,46

478.343.987,63

528

022070107

117.303.726,72

11.759.770,38

105.543.956,34

100.744.833,26

76.674.413,03

2.188.524,06

25

022071008

5.754.953.709,23

224.232.650,34

5.530.721.058,89

4.296.198.334,12

4.046.554.564,44

49.954.493,22

278

022071204

23.933.238,38

3.317.354,99

20.615.883,39

16.256.949,78

11.692.991,06

0,00

6

022072007

646.418.898,51

86.184.931,65

560.233.966,86

466.433.841,67

377.379.470,11

9.723.012,29

447

022072105

2.597.789,25

191.608,39

2.406.180,86

1.911.210,00

2.175.615,84

0,00

2

022072203

32.114.072,23

5.316.114,11

26.797.958,12

25.226.817,53

25.390.614,93

0,00

30

022073006

834.343.730,04

30.091.092,36

804.252.637,68

573.552.202,82

395.707.494,40

184.536,35

81

022073104

3.153.862,89

409.062,29

2.744.800,60

2.345.107,69

1.644.681,57

0,00

9

022073202

809.172,00

264.537,00

544.635,00

544.635,00

74.716,23

0,00

1

022074005

59.444.538,25

4.502.570,61

54.941.967,64

43.556.603,39

37.272.147,64

1.673.793,58

48

022074103

21.853.538,27

3.421.957,30

18.431.580,97

15.606.056,58

15.826.853,67

16.671,88

50

022074201

9.309.658,61

2.219.717,31

7.089.941,30

7.089.941,30

6.470.867,19

0,00

16

022075004

70.351.227,56

16.918.655,95

53.432.571,61

42.384.648,49

35.763.410,99

2.985.033,13

63

022076003

36.041.286,13

3.603.843,30

32.437.442,83

30.031.984,95

25.764.726,65

7.636.145,73

108

022077002

5.346.721,87

490.922,95

4.855.798,92

4.257.160,84

2.702.144,87

57.688,52

11

022077100

9.668.264,44

2.256.227,64

7.412.036,80

5.936.060,92

4.067.308,39

395.083,88

36

022077208

45.485.111,45

9.727.738,64

35.757.372,81

33.598.936,01

30.156.934,03

549.070,46

54

022078001

79.254.996,33

16.870.598,62

62.384.397,71

55.553.351,17

41.102.176,03

3.466.554,22

384

022078109

185.846.055,46

30.490.410,60

155.355.644,86

152.631.582,84

146.883.155,70

231.736,32

405

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, ЈН бр. 67/18

6/ 52

022080007

134.843.688,28

3.422.905,93

131.420.782,35

68.468.574,17

29.793.583,25

0,00

10

022081006

203.490,00

47.986,56

155.503,44

136.800,00

0,00

17.106,14

1

022090005

1.629.835,20

264.352,47

1.365.482,73

1.101.240,00

1.420.649,56

0,00

1

022100003

650.310.909,90

19.868.896,60

630.442.013,30

335.448.414,96

411.413.216,46

10.226.494,51

440

022101002

1.423.336.275,10

94.750.825,27

1.328.585.449,83

830.565.802,51

754.966.479,99

58.542.866,09

1056

022101100

7.365.075,57

526.388,58

6.838.686,99

4.838.198,45

4.975.019,77

162.795,32

10

022101208

878.993.582,92

44.397.807,49

834.595.775,43

523.522.617,21

473.048.777,25

25.717.662,52

662

022110001

266.064.617,31

11.569.741,12

254.494.876,19

122.526.625,89

58.086.305,87

966.578,05

10

022120009

108.899.730,86

11.907.013,00

96.992.717,86

57.695.855,53

30.664.132,61

6.127.652,89

44

022130007

135.005.914,30

16.838.254,76

118.167.659,54

72.442.182,77

53.425.342,32

0,00

14

022150002

11.341.513,82

976.353,94

10.365.159,88

8.007.435,09

6.976.467,12

10.686,96

14

022160000

38.936.882,99

2.072.819,57

36.864.063,42

21.410.434,03

25.092.980,53

0,00

10

022170008

1.165.452.948,63

74.778.021,54

1.090.674.927,09

270.113.829,26

112.087.193,94

55.831.607,24

300

022600008

9.637.287,68

8.418.305,93

1.218.981,75

0,00

0,00

84.031,48

21

022610006

7.543.327,45

6.932.728,21

610.599,24

0,00

0,00

0,00

3

022620004

32.490.956,09

14.127.109,35

18.363.846,74

0,00

0,00

595.273,12

32

022630002

9.504.890,93

6.349.150,04

3.155.740,89

0,00

0,00

156.792,03

16

022690009

10.157.841,63

9.131.390,75

1.026.450,88

0,00

0,00

307.667,30

39

158.397.867.899,33

10.145.049.118,19

148.252.818.781,13

66.032.737.870,97

25.834.476.986,62

1.792.312.864,37

22725

023001001

28.622.837,53

16.969.592,21

11.653.245,32

11.653.245,32

18.634.283,11

275.669,50

50

023002000

15.252.167,94

8.416.436,44

6.835.731,50

6.738.000,05

12.714.183,98

1.058.995,60

84

023003009

2.060.326,47

1.092.202,94

968.123,53

968.123,53

1.840.492,97

0,00

9

023004008

124.746.866,93

59.589.174,80

65.157.692,13

28.246.476,04

35.938.610,73

1.008.466,87

100

023006006

124.772.581,12

33.870.327,70

90.902.253,42

2.096.804,03

4.168.035,53

15.606,57

14

023007005

1.531.833,18

760.413,13

771.420,05

739.976,90

1.657.647,33

47.271,11

15

023011009

980.189,96

464.300,51

515.889,45

515.889,45

1.185.102,22

0,00

1

023012008

366.662.482,49

171.366.283,48

195.296.199,01

87.661.762,30

311.556.319,77

65.491.212,02

184

023012106

116.071.067,65

7.477.824,74

108.593.242,91

2.104.684,32

8.128.338,42

0,00

8

022

023012204

1.212.340,21

696.450,76

515.889,45

515.889,45

1.719.137,34

0,00

1

023015005

10.234.100,34

2.245.155,40

7.988.944,94

6.328.243,92

3.641.283,72

5.056.441,79

16

023015103

8.608.653,12

7.768.653,12

840.000,00

840.000,00

2.980.178,76

0,00

2

023015201

19.093.460,72

13.812.635,68

5.280.825,04

5.280.825,04

8.387.720,26

0,00

3

023015309

2.739.788,25

2.319.788,25

420.000,00

420.000,00

734.073,61

0,00

1

023015407

5.907.881,41

2.293.778,23

3.614.103,18

2.103.384,96

3.881.008,92

0,00

16

023016004

121.761.383,62

17.432.387,17

104.328.996,45

27.026.416,50

78.036.146,02

0,00

31

023016102

15.309.247,61

3.627.835,85

11.681.411,76

9.478.608,84

16.723.724,60

0,00

24

023016200

837.804,47

149.052,81

688.751,66

206.355,78

867.201,24

0,00

1

023016308

38.443.689,80

11.706.693,66

26.736.996,14

17.910.649,76

39.572.539,96

2.281.776,13

91

023016601

137.708.695,82

25.921.518,08

111.787.177,74

50.609.230,89

97.960.864,61

101.460.831,10

263

023016709

1.055.165,89

160.957,51

894.208,38

894.208,38

1.081.312,31

0,00

3

023017003

749.265.490,52

313.900.236,30

435.365.254,22

275.488.786,90

601.885.622,01

7.393.356,31

1209

023018002

22.142.484,27

2.937.252,13

19.205.232,14

4.230.477,49

3.962.411,23

70.210,48

76

023018100

95.496,87

17.540,24

77.956,63

77.956,63

102.007,21

0,00

1

023019001

33.625.944,98

14.902.920,73

18.723.024,25

13.303.969,57

29.171.817,45

5.792.518,63

63

023019109

40.821.620,84

11.288.183,58

29.533.437,26

22.690.045,18

28.343.084,21

29.318,07

39

023019207

6.715.264,19

1.903.369,60

4.811.894,59

4.623.974,46

7.571.348,93

92.598,62

4

023019305

29.927.083,75

15.929.449,54

13.997.634,21

10.248.335,22

15.924.508,77

11.882.303,22

125

023019500

1.383.767,18

468.119,34

915.647,84

915.647,84

690.048,80

2.656.873,97

2

023020008

343.238,44

43.859,59

299.378,85

49.181,46

89.744,77

0,00

3
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023030006

9.323.447,80

1.157.365,94

8.166.081,86

2.357.196,31

2.945.721,29

309.465,34

23

023050001

27.362.912,50

27.362.912,50

0,00

0,00

7.017.416,32

215.073,07

15

023051000

9.949.965,65

4.740.456,17

5.209.509,48

0,00

860.670,05

184.057,21

252

023052009

2.204.089,87

2.163.566,33

40.523,54

0,00

1.231.246,50

667.505,26

143

023053008

353.326,93

353.326,93

0,00

0,00

64.959,21

177.191,22

29

023054007

47.945.796,99

4.717.304,30

43.228.492,69

0,00

4.519.055,52

626.421,84

174

023060009

254.368.152,50

73.676.989,08

180.691.163,42

6.297.111,73

15.546.892,29

0,00

23

023061008

21.090.167,40

11.062.601,56

10.027.565,84

8.430.293,29

15.753.336,58

1.027.620,75

107

023062007

1.472.184,28

697.350,45

774.833,83

774.833,83

1.638.546,62

0,00

2

023070007

298.250.329,82

55.375.168,68

242.875.161,14

63.309.715,95

134.642.291,66

29.717,94

193

023070105

504.970.781,70

135.636.763,19

369.334.018,51

185.834.844,10

245.203.618,02

5.681.990,73

21

023070203

40.083.732,20

5.448.787,47

34.634.944,73

7.554.268,44

25.952.688,19

0,00

33

023071006

232.665.765,10

46.708.408,63

185.957.356,47

65.807.578,26

121.906.016,59

27.758.867,34

148

023072005

154.206.370,93

32.257.214,78

121.949.156,15

49.284.638,76

110.735.091,89

0,00

55

023073004

293.008.063,57

77.614.890,78

215.393.172,79

119.041.505,16

95.661.109,83

20.998.764,44

355

023073102

841.225.442,68

142.907.354,58

698.318.088,10

161.663.313,20

100.237.518,24

42.352.148,89

293

023073200

485.681.837,13

254.680.624,06

231.001.213,07

86.402.686,01

80.127.726,40

201.713.482,19

170

023073308

153.178.872,34

41.354.096,50

111.824.775,84

65.179.774,73

43.272.900,68

3.988.749,75

86

023073406

47.968.226,48

7.994.704,41

39.973.522,07

39.973.522,07

6.685.582,38

0,00

1

023073601

3.521.589.641,17

389.055.814,70

3.132.533.826,47

629.956.257,49

468.019.060,30

41.574.685,07

306

023073905

5.431.478,67

1.058.013,77

4.373.464,90

1.436.006,95

2.540.009,41

47.292.943,77

68

023074003

202.961.061,89

125.158.294,46

77.802.767,43

56.622.059,31

44.850.862,95

21.953.601,18

206

023076001

159.901.835,08

33.598.821,02

126.303.014,06

67.060.583,40

140.743.865,81

0,00

119

023076109

3.348.959,17

1.011.394,90

2.337.564,27

1.110.132,65

2.344.903,38

0,00

33

023076207

527.216.886,42

126.630.402,96

400.586.483,46

143.821.751,33

308.316.820,25

14.555.637,12

415

023076403

378.353,32

179.220,00

199.133,32

199.133,32

489.975,45

0,00

2

023077000

130.007.108,72

52.286.720,96

77.720.387,76

54.070.383,11

127.891.809,13

51.241.062,48

190

023077108

1.072.341.797,50

181.361.721,84

890.980.075,66

275.641.210,54

360.572.530,25

60.535.638,92

151

023077206

95.358.857,01

33.629.602,72

61.729.254,29

61.386.143,14

125.629.549,15

427.572,64

168

023078009

187.578.906,29

120.426.850,81

67.152.055,48

97.675,07

92.994.226,14

70.125,25

16

023078107

168.037.559,16

82.803.378,23

85.234.180,93

47.464.364,12

105.444.462,08

4.012.100,04

299

023079008

1.937.415,51

1.113.877,48

823.538,03

507.561,39

859.438,14

5.035,28

12

023080005

8.407.332,08

5.293.367,06

3.113.965,02

0,00

2.544.481,69

4.963.912,10

18

023081004

169.211,74

143.324,08

25.887,66

0,00

39.256,20

61.956,64

3

023082003

44.180.294,96

23.899.475,10

20.280.819,86

0,00

4.559.086,11

4.008.210,93

30

023083002

875.161,29

774.584,80

100.576,49

0,00

782.525,06

36.720,94

29

023092001

3.398.390,94

2.375.179,25

1.023.211,69

0,00

646.363,79

258.247,58

61

023094009

538.817,84

505.713,71

33.104,13

0,00

203.610,10

111.784,07

35

023094205

269.867,50

267.416,24

2.451,26

0,00

18.120,52

49.282,29

13

023110009

1.316.320,59

1.309.860,12

6.460,47

0,00

177.321,37

3.932.099,70

4

023121006

31.467.438,88

18.997.265,60

12.470.173,28

30.000,00

3.110.281,58

7.110.938,08

196

023131004

864.502,35

825.731,21

38.771,14

0,00

1.868.252,61

0,00

87

023140003

78.529,84

62.836,88

15.692,96

0,00

15.260,25

0,00

1

023141002

181.134,52

181.134,52

0,00

0,00

309.143,54

0,00

2

023162202

34.392,63

27.519,78

6.872,85

0,00

0,00

11.561,71

1

023162300

363.683,55

340.086,88

23.596,67

0,00

61.263,12

0,00

10

023163005

218.163,92

186.663,48

31.500,44

0,00

46.521,99

0,00

3

023164004

6.878,53

6.878,53

0,00

0,00

0,00

4.056,83

1

023164102

390.356,35

312.349,87

78.006,48

0,00

18.117,39

0,00

2
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023170006

275.141,04

275.141,04

0,00

0,00

0,00

901.877,30

2

023170104

1.205.044,30

1.132.455,26

72.589,04

0,00

1.575.006,47

107.726,96

44

023170202

106.043,95

106.043,95

0,00

0,00

180.985,92

0,00

7

023170300

2.016.299,19

429.413,38

1.586.885,81

0,00

124.098,62

241.900,29

16

023190002

104.381,64

104.381,64

0,00

0,00

140.811,85

759,55

8

023600006

549.499,93

549.499,93

0,00

0,00

467.074,94

0,00

1

023620002

25.346.044,51

25.346.044,51

0,00

0,00

0,00

0,00

141

023630000

2.092.777,01

2.069.244,72

23.532,29

0,00

0,00

0,00

18

023640008

787.817,18

774.972,62

12.844,56

0,00

0,00

0,00

10

023690007

2.502.163,37

2.502.163,37

0,00

0,00

0,00

0,00

6

11.657.077.970,98

2.912.555.141,24

8.744.522.829,74

2.795.281.693,87

4.150.736.282,61

773.813.942,68

7296

024100009

116.559.349,65

0,00

116.559.349,65

114.816.514,45

0,00

0,00

5

024

023

116.559.349,65

0,00

116.559.349,65

114.816.514,45

0,00

0,00

5

025100006

1.488.660,47

0,00

1.488.660,47

1.488.660,47

0,00

0,00

49

025200005

1.518.360,99

8.002,47

1.510.358,52

1.510.358,52

54.518,89

0,00

15

025300004

228.329.355,30

2.298.474,05

226.030.881,25

119.482.135,95

48.310.122,26

0,00

130

025310002

2.175.021.533,88

21.310.756,82

2.153.710.777,06

1.109.704.864,23

1.950.463.253,35

0,00

22

025320000

71.476.463,16

796.546,60

70.679.916,56

40.774.702,27

26.011.652,57

1.723.106,27

7

025330008

401.509.127,85

8.353.075,22

393.156.052,63

212.069.174,12

159.519.843,02

0,00

49

025340006

20.930.400,00

441.374,20

20.489.025,80

10.901.250,00

3.942.629,89

0,00

4

025350003

33.652.800,00

709.660,50

32.943.139,50

17.527.500,00

18.041.017,97

0,00

5

025360001

25.118.972,94

529.701,48

24.589.271,46

13.082.798,41

4.458.331,18

0,00

8

025370009

8.208.000,00

173.087,86

8.034.912,14

4.275.000,00

3.504.063,42

0,00

6

2.967.253.674,59

34.620.679,20

2.932.632.995,39

1.530.816.443,97

2.214.305.432,55

1.723.106,27

295

227.749.211.126,34

13.166.080.892,55

214.583.130.233,79

70.473.652.523,26

62.630.875.937,55

4.458.775.309,21

52070

025
ТОТАЛ

Обавезе проценитеља су да:
1.Утврди појединачне (фер) вредности средстава која се исказују у оквиру
група некретнина, постројења и опреме (НПО), наведених у Спецификацији
НПО, као и да утврди:
а) промене набавне вредности, исправке вредности и садашње вредности,
појединачно и по групама и утврди ефекте процене,
б) појединачно по средству, износ преостале вредности (резидуал), под
условом да се ради о материјално значајним износима,
в) појединачно по средству, преостали век употребе и
г) основицу за амортизацију средстава за која је утврђена резидуална вредност
2. Достави извештај о процени у електронској форми, која омогућава
наручиоцу непосредно копирање и књижење резултата процене.
3. Достави Методологију процене вредности коју ће користити у
електронском облику.
3.2. Рок извршења
Рок извршења услуге процене је 15.01.2019. године .

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
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5.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

И

НАЧИН

ДОКАЗИВАЊА

ИСПУЊЕНОСТИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Доказ за правно лице:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног привредног суда;

Доказ за предузетнике:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра

1.

Доказ за физичка лица: Физичка лица не достављају овај доказ
 Агенција за привредне регистре (за правна лица и
Орган надлежан за
издавање:

предузетнике)
 Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које
није надлежан други орган)

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)
ЗЈН);
Напомена: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
правно лице
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежног суда, односно уверењe основног суда на чијем

2.

Доказ за правно лице:

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног
суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, Устаничка
29, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко
од кривичних дела организованог криминала;
С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду
објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-
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visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html

законски заступник
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника).
Напомена: Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
Доказ за предузетнике:
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
Доказ за физичка лица:
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).

Да 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);
Напомена: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда

3.

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија
Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне
дажбине) и
2) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за
Доказ за правно лице:
изворне локалне јавне приходе )
или
3) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
1) Уверење Пореске управе Министарства финансија
Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне
дажбине) и
2) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за
Доказ за предузетнике:
изворне локалне јавне приходе )
или
3) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
1) Уверење Пореске управе Министарства финансија
Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне
Доказ за физичка лица: дажбине) и
2) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за
изворне локалне јавне приходе )
Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се
докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе
приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.
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5.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ДОДАТНХ УСЛОВА

И

НАЧИН

ДОКАЗИВАЊА

ИСПУЊЕНОСТИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на следећи начин:

ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Р.бр.
1.

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним
финансијским капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске
године (2015., 2016 и 2017.) остварио приход у износу од 30.000.000,00
динара без ПДВ-а, укупно за све три године

Доказ:

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен
Образац 7 – Изјава о неопходном финансијском капацитету (дат у поглављу
XI ове конкурсне документације), уз који је потребно приложити Извештај о
бонитету БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре или Биланс
стања и Биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора. Уколико
понуђач није субјекат ревизије, у складу за Законом о рачуноводству и
ревизији, дужан је да достави одговарајући акт – одлуку или изјаву у складу
са законским прописима за 2015., 2016., и 2017. годину.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов биће оцењене као
неприхватљиве.
НАПОМЕНА:
Понуђач није у обавези да доставља тражени доказ уколико су подаци јавно
доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и Народне
банке Србије уколико у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци,
који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

2.

Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним
пословним капацитетом,односно
- закључен минимум један уговор, за процену вредности НПО са великим
инфраструктурним системима у земљи и региону, као што су предузећа из
сектора железничког саобраћаја, предузећа из сектора електропривреде и
диструбуције електричне енергије и слична, са процењеном вредношћу од
минимум 100.000.000,00 ЕУР (некретнине, постројења и опрема)
- да је обављао пет процена непокретне и покретне имовине процењене
вредности преко 10.000.000,00 ЕУР у последњих 48 месеци по једном
уговору (послу)
- закључен минимум један уговор, за процену вредности НПО у последње
две године са правним лицем из делатности железничког саобраћаја

Доказ:

3

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен
Образац 8 – Изјава о неопходном пословном кацацитету (дат у поглављу XI
ове конкурсне документације), уз коју је потребно приложити потврду –
референц листе (Образац 8а) дате у поглављу XI ове конкурсне
документације) својих наручилаца као доказ да су предметни уговори или
рачуни реализовани.
Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана
документа биће оцењене као неприхватљиве.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач мора да располаже са следећим кадровским капацитетом:
• Просечан број запослених у последње 3 године: минимум 10
• да има радно ангажована најмање 3 (три) проценитеља који поседују лиценцу у
складу са Законом о проценитељима
• да има радно ангажована 3 (три) судска вештака, машинске, грађевинске (или
архитектонске) и економске струке
• да има радно ангажована 2 (два) лица са међународно признатом лиценцом за
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процену вредности непокретности (RICS, REV, MAI)

Доказ:

1. фотокопија важећег уговора о раду или уговора о ангажовању
ван радног односа (уговора о делу, о допунском раду, о
привременим и повременим пословима)
(фотокопије М обрасца)
2. фотокопија важећег сертификата или лиценце
3. фотокопија решења Министарства правде о именовању за
судског вештака из наведених области
4. фотокопија важеће лиценце

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

4.

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним
техничким капацитетом и то:
1. да поседује потврду о упису у регистар правних лица - вештака код
надлежног министарства
2. да поседује полису осигурања од
професионалне одговорности
проценитеља од најмање 1.000.000,00 ЕУР
3. најмање три потврде пословних банака о успешној сарадњи понуђача са
пословном банком
Доказ:

1. фотокопија Решења о упису правног лица у Регистар
Мининистарства правде за обављање послова вештачења
2. фотокопија полисе осигурања
3. потврда пословне банке да је понуђач на листи прихватљивих
проценитеља

5.3.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ТАЧКЕ 5.1.
И 5.2.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 у складу са
чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведених у табеларном
приказу чиме потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем доказа наведених у
табеларном приказу чиме потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави захтеване доказе. Уколико део
додатних услова понуђач испуњава преко преко подизвођача, исти морају бити у
директној вези са делом посла који ће понуђач поверити подизвођачу уколико добије
уговор о јавној набавци.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а понуђач је дужан да за
сваког члана групе достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у
поступку, наручилац ће одбити његову понуду у смислу члана 106. Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да доставе на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном
року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. став 5. ЗЈН.
Понуђач је дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача,
уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1)
до 4) ЗЈН.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен
ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет
страницу на којој су тражени докази јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
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.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка било
које промене у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци, о тој промени писмено обавести наручиоца, наводећи предмет и број јавне
набавке.
V ВРСТА КРИТЕРИЈУМА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ
СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
6.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума
најнижа понуђена цена. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна
понуђена цена без ПДВ-а.
6.2.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико се након стручне оцене понуда утврди да два или више понуђача имају исту
најнижу укупну понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је
понудио краћи рок извршења.
Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће
донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће
донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.
У случају разлике између јединичне цене без ПДВ-а и укупне понуђене цене без ПДВа, меродавна је јединична цена.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступка јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набвке, одређене ЗЈН
и конкурсном документацијом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са
конкурсном документацијом. У супротном, понуда ће бити одбијена.
Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач преузима са Портала
Управе за јавне набавке, као и са интернет стране наручиоца.
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач уз понуду достави сва документа по
захтевима наручиоца у погледу садржине понуде.
7.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Позив за подношење понуда и конкурсна документација су припремљени на српском
језику.
Понуђач понуду подноси на српском језику.
Прилози уз понуду се достављају на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик од овлашћеног судског тумача за
тај језик. У случају спора релевантна су документа из понуде преведена на српски
језик.
Целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене понуђач и
наручилац мора бити сачињена на српском језику.
Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
7.2. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима (РСД) са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавкем с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност. Цена се изражава у обрасцу понуде, моделу уговора и образцу структуре
цене.
Цене морају бити јасно и читко уписане.
Цене су фиксне за време трајања уговора.
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне
вредности понуде, меродавна је јединична цена.
Понуде са ценом израженом у другој валути неће се разматрати.
7.3. ОБЛИК ПОНУДЕ
Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.
Понуда се доставља тако што понуђач уписује све тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације и прилаже доказе наведене у конкурсној
документацији.
Понуда не сме да садржи речи или бројеве унете између редова, брисане речи или
бројеве нити речи и бројеве писане преко других речи и бројева, изузев када је
неопходно да понуђач исправи грешке које је направио.
Уколико се приликом сачињавања понуде и докумената из конкурсне документације
начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу
бројева или сл.), понуђач ће такву грешку отклонити на начин што ће погрешно
написане речи, текст, заокружену опцију, погрешно наведене бројеве и сл. - прецртати,
с тим да прецртано остане читљиво.
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Исправке морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача које је
потписало образац понуде и оверене печатом, у супротном, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива. У случају подношења заједничке понуде исправку грешке потписује
лице или лица која су потписала образац понуде и оверава/ју печатом понуђача.
7.4.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном
документацијом, као и попуњени, потписани и оверени наведени обрасци из конкурсне
документације.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.
Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, понуђач je дужан да
попуни читко, јасно и недвосмислено, односно дужан је да упише све податке у за њих
предвиђена празна поља или заокружи већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци
буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.
Понуда мора да садржи следећа документа која морају бити попуњена читко,
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача, поређана
по наведеном редоследу:.
 Образац понуде (Образац 1);
Понуђач је дужан да достави образац понуде – Образац 1 (дат у поглављу X ове
конкурсне документације), правилно попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе све захтеване податке.
Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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 и попуњава табелу Подаци о подизвођачу. У случају подношења понуде са већим бројем подизвођача, од
места предвиђених у табели, табела се копира у довољном броју примерака.
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.
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, , од места
предвиђених у табели наведени образац се копира у довољном броју примерака.
У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају
било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране
овлашћеног лица понуђача.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе техничке карактеристике модел и
произвођача, као и линк на сајту произвођача на коме се могу проверити техничке
карактеристике понуђених добара.
Понуђена добра морају у потпуности да одговарају минималним захтевима наведеним
у конкурсној документацији.
Понуђач може да понуди добра истих или бољих техничких карактеристика од
минимално захтеваних
 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
(Образац 2);
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Понуђач је дужан да достави Образац 2 - Образац структуре ценe (дат у поглављу X ове
конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног
лица понуђача.
У попуњеном обрасцу структуре цене не сме бити никаквих корекција и исправки. У
случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране
овлашћеног лица понуђача.
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12) понуђач може у оквиру
своје понуде, да достави Образац 3 – Трошкови припреме понуде (дат у поглављу X
ове конкурсне документације), у коме наводи укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и печатом
оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде
сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а
који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручилац ће бити дужан надокнадити напред
наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни
наручиоца, тј. наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
 Образац изјаве о независној понуди из члана 26. ЗЈН (Образац 4);
Понуђач је дужан да достави Образац 4 - Изјаву о независној понуди (дат у поглављу X
ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од
чланова групе понуђача.
У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац
је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.
 Образац изјаве о поштовању обавеза проистеклих из других важећих
прописа из члана 75. став 2 ЗЈН (Образац 5);
Понуђач је дужан да достави Образац 5 - Изјаву о поштовању обавеза проистеклих из
других важећих прописа (дат у поглављу X ове конкурсне документације), попуњен,
оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од
чланова групе понуђача.
У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац
је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.
 доказе којима понуђач доказује испуњености обавезних услова за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном
докумнтацијом;
Понуђач је дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова – чл. 75. ЗЈН
наведених у тачки 5.1. ове конурсне докумнтације.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки од чланова групе понуђача је дужан да
достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН наведених овом
конкурсном документацијом.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о
испуњености обавезних услова – чл. 75. ЗЈН наведених овом конурсном
документацијом.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. став 5. ЗЈН.
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Понуђач је дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача,
уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1)
до 4) ЗЈН, као и интернет страницу на којој су тражени докази јавно доступни.
 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде на износ од 5%
од вредности понуде без ПДВ-а.
Понуђач је дужан да, уз понуду, достави средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,
оверену печатом и потписану 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 без ПДВ-а, као и копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму.
 Изјаву о прихватању обавезе за издавање бланко сопствене менице на
име гаранције за добро извршење посла (модел изјаве – Образац 6 дат у
поглављу X ове конкурсне документације)
Понуђач је дужан да достави Изјаву на свом меморандуму, оверену печатом и
потписану од стране овлашћеног лица понуђача.
 Доказе о неопходном финасијском капацитету
Понуђач је дужан уз понуду достави захтеване доказе из тачке 5.2. конкурсне
документације, под редним бројем 1.
 Доказе о неопходном пословном капацитету
Понуђач је дужан да достави Образац 7 – Изјава о неопходном пословном капацитету
(дат у поглављу X ове конкурсне документације), оверен печатом и потписан од
стране овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из тачке 5.2. ове конкурсне
документације (референц листа – Образац 7а – дати у поглављу X ове конкурсне
документације).
 Доказе о неопходном кадровском капацитету
Понуђач је дужан да уз понуду достави захтеване доказе из тачке 5.2., конкурсне
документације, под редним бројем 3.
 Доказе о неопходном техничком капацитету
Понуђач је дужан да, уз понуду достави захтеване доказе из тачке 5.2., конкурсне
документације, под редним бројем 4.
 Образац о достављеним документима у понуди
Понуђач је дужан да достави Образац 8 – Образац о достављеним документима у
понуди (дат у поглављу X ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
 Модел уговора
Понуђач је дужан да достави Модел уговора (дат у поглављу XI ове конкурсне
документације), који мора бити попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног
лица понуђача.

споразум о заједничком наступању – доставља се само у случају
подношења заједничке понуде;
Понуда и остали обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране
лица које је уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача.
Укoликo су пoнудa и остали обрасци из конкурсне документације пoтписaни oд стрaнe
лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe понуђача,
пoтрeбнo je, уз пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд
стрaнe oвлaшћeнoг лицa.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати
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споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81.
Закона.
Обрасци о испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, као и члана 26. ЗЈН који подразумевају
давање изјаве под матерјалном и кривичном одговорношћу, морају бити потписани и
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
7.5. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
7.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач достави понуду са
варијантам наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.
7.7. 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 понуде треба доставити на адресу: "Инфраструктура
железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна стоваришта, Писарницаканцеларија бр. 134, приземље, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности услуга процене вредности
некретнина, постројења и опреме, ЈНМВ 67/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуга процене вредности
некретнина, постројења и опреме, ЈНМВ 67/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности услуга процене вредности
некретнина, постројења и опреме, ЈНМВ 67/18- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуга процене
вредности некретнина, постројења и опреме, ЈНМВ 67/18 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, допуни нити да мења
своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор када је његова понуда
изабрана, или не достави средство гаранције за добро извршење посла након
потписивања уговора, Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију за озбиљност
понуде.
7.8. 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 у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7.9. 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
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извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)
ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
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 и задругари у складу са ЗЈН.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди.
7.10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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 подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује и као
подизвођач.
7.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
7.11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Понуђач у Обрасцу понуде наводи понуђену цену са и без ПДВ-а, заокружену на две
децимале, која се изражава у РСД. У цену морају бити урачунати сви могући трошкови
које понуђач може имати у реаизацији предметне јавне набавке. Никакви накнадни
трошкови неће бити признати од стране наручиоца.
Рок плаћања износи 45 дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12 и 68/15))
од дана пријема исправног рачуна за извршене услуге. Уколико се у понуди буде
захтевало авансно плаћање или плаћање у року који је краћи од 45 дана, понуда
ће бити оцењена као неприхватљива.
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Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје даном издавања рачуна за извршену
услугу.
Након извршене услуге, извршилац услуге испоставља рачун, у коме обавезно наводи
број уговора под којим је заведен код наручиоца, на адресу ''Инфраструктура
железнице Србије'' акционарско друштво, Сектор за набавке и централна стоваришта,
Немањина бр.6, 11000 Београд, канцеларија 134-писарница у приземљу.
Рачун мора бити издат у складу са Законом о рачуноводству ("Службени глaсник РС",
бр. 62/2013) и Законом о порезу на додату вредност (''Службeни глaсник РС'', бр. 84/04 ,
86/04 - испрaвкa, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. зaкoн, 142/14, 83/15), као и
других прописа који уређују предметну област.
Наручилац ће плаћање извршити на рачун понуђача, на основу испостављеног
исправног рачуна за извршену услугу.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Понуде у којима се буде захтевало авансно
плаћање биће оцењене као неприхватљиве.
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.
7.11.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају истека рока 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 на може мењати
понуду.
7.11.3. Захтеви у погледу рока извршења
Рок за извршење услуге процене је до 15.01.2019.године.
7.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
7.12.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, са клаузулом „без протеста“, 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 без 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 (тридесет) дана дужи од
опције понуде.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депоноваих потписа
Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног
који одреди наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да
испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и
Закону о платним услугама.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен
уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације.
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Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
7.12.2. Понуђач је дужан да уз понуду достави:
Изјаву на меморандуму понуђача о прихватању обавезе достављања средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у моменту закључења уговора
(модел изјаве – Образац 7 – дат у поглављу X ове конкурсне документације) и то:
бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“, која мора бити евидентирана у
Регистру менице и овлашћења Народне Банке Србије, оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз коју ће бити доставено меничнио
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
посла.
7.12.3. Изабрани понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења:
Изабрани понуђач се обавезује да, приликом потписивања уговора преда наручиоцу
бланко сопствену меницу, ca клаузулом „без протеста“, 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 10% од укупне вредности уговора без 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, потврда
пословне банке која представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Рок важења менице је 30 дана дужи од уговореног
рока за коначно извршење посла.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа.
Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног
који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова и мора да
испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и
Закону о платним услугама.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у
случају да понуђач, својом кривицом, не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором, у уговореном обиму, року и квалитету.
7.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху
реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања
понуда, нити у наставку поступка или касније.
Kao поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, a која не
садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.
Aко се као поверљиви означе подаци који не одговарају rope наведеним условима,
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Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити
тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ»,
уписати датум, време и потписати се.
Aко понуђач, у року који одреди наручилац, не опозове поверљивост докумената,
наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од
значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека
рока предвиђеног за отварање понуда.
7.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail:
nabavke.infra@srbrail.rs или путем поште на адресу наручиоца:

СА

''Инфраструктура железнице Србије'' акционарско друштво
Сектор за набавке и централна стоваришта
Писарница-канцеларија бр. 134, приземље, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, 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 појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоча
www.infrazs.rs
Додатне информације или појашњења упућују се са назнаком:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
за јавну набавку мале вредности услуга процене вредности некретнина,
постројења и опреме, ЈНМВ број 67/18“
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. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Наручилац не сноси одговорност уколико Понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
7.15. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року
дефинисаном Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), изврши измену и допуну Конкурсне документације. Свака измена и допуна
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Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоча www.infrazs.rs Ако Наручилац
измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. Обавештење о
продужењу рока за подношење понуда Наручилац ће објавити на Порталу јавних
набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоца www.infrazs.rs
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
7.16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗИ 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 из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у
поглављу X конкурсне документације).
7.17. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија – Пореска
управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса
www.mpzzs.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство
рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса
www.minrzs.gov.rs.
7.18. КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНАТА
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.
VII ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
8.1. 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. ЗЈН).
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 код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, ЈН бр. 67/18

24/ 52

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
8.2. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће разматрати само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и
захтеве из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде,
односно понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. ЗЈН: Наручилац ће
након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако:
 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
 понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној
документацији
8.3. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне
референце у смислу члана 82. ЗЈН, односно уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну
одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор
који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
VIII ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ
ЗАКЉУЧЕН
9.1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног
отварања понуда.
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9.2. ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет странци у року од три дана од дана доношења.
Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се
уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим
се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити, а Одлуку ће, у
изворном облику, доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизроској
институцији.
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана закључења
уговора.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
9.3. 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 подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
Ако понуђач, коме је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
9.4. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке, на основу извештаја о стручној
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац може да
обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због
чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
9.5. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
јавне набавке, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.
Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка јавне набавке, о трошку подносиоца захтева, у року од два
дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са
чланом 14. ЗЈН
IX НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
nabavke.infra@srbrail.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца:
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''Инфраструктура железнице Србије'' а.д.
Сектор за набавке и централна стоваришта
Писарница-канцеларија бр. 134, приземље, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет (5) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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 понуда, 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 претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(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 рачуна достављеног од 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. Закона чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
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(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa 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, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе 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 трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи 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 ЗЈН и другим прописом.
Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница
могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права http://www.kjn.gov.rs/
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина
позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге
радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда такса износи
60.000,00 динара. Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца
предузете након отварања понуда укључујући и одлуку о додели уговора о јавној
набавци и одлуку о обустави поступка јавне набавке такса износи 60.000,00 динара.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права јавној набавци објавиће се на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 2 (два) дана од дана
пријема исправног захтева за заштиту права.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ
ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати
уредном.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:
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Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу ''сврха уплате’’ подаци упишу
оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу
''позив на број'' уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба
размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.
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X ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
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(Образац 1)
Понуда број ________________ од __________________ (Попуњава понуђач)
за јавну набавку мале вредности услуга процене вредности некретнина,
постројења и опреме, ЈНМВ број 67/18

Назив понуђача:
Правно лице је разврстано по величини у:

(заокружити)

-микро -мало -средње -велико

Адреса понуђача:
Седиште понуђача (град и општина):
Матични број:

,

ПИБ:

Wеb site:

,

е-маил за пријем документата:

Број телефона:

,

Факс за пријем докумената:

Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Радно време понуђача:

Број рачуна понуђача:
Понуда се подноси: (заокружити)
a)

самостално

b) понуда са подизвођачем

c)

Заједничка понуда

Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има):
1. у извршењу предмета набавке подизвођач:
адреса:

,

матични број:

особа за контакт:
са

,

,

ПИБ:

,

ПИБ:

,

ПИБ:

број телефона:

% учешћа (не више од 50%) извршава следеће:

2. у извршењу предмета набавке подизвођач:
адреса:

,

матични број:

особа за контакт:
са

,

број телефона:

% учешћа (не више од 50%) извршава следеће:

3. у извршењу предмета набавке подизвођач:
адреса:
особа за контакт:

,

матични број:
,

број телефона:

са
% учешћа (не више од 50%) извршава следеће:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка
понуда):
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адреса:

1.
матични број:

,

ПИБ:

особа за контакт:

,

2.

адреса:

матични број:

,

ПИБ:
,

3.

адреса:
,

особа за контакт:

,

број телефона:

,

број телефона:

број рачуна:

ПИБ:
,

број телефона:

број рачуна:

особа за контакт:

матични број:

,

број рачуна:

КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕО ПОНУДЕ
Укупна вредност понуде:
_____________________________ РСД без пореза на додату вредност.
Укупна вредност ПДВ-а: __________________________
Укупна вредност понуде:
_____________________________ РСД са порезом на додату вредност.
Рок и начин плаћања:
Одложено у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна за квалитетно и благовремено извршене услуге.
Рок извршења:
___________ (најкасније до15.01.2019. године)
Рок важења понуде:
_________ од дана отварања понуда (рок не краћи од 90 дана)

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

Напомена:
*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени.
*Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само
у случају подношења понуде са подизвођачем
*Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овлашћено
лице понуђача, чиме 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. Укoликo су
пoнудa и остали oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз
пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaчa.
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(Образац 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку мале вредности услуга процене вредности некретнина,
постројења и опреме, ЈНМВ број 67/18
Р.Б.

Назив

Укупна цена (РСД)
без ПДВ-а

Укупна цена (РСД)
са ПДВ-ом

1

2

4

5

Услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме у складу са МРС 16,
и то за:

1. Софтвер и остала права
2. Остала нематеријална имовина
3. Пољопривредно и остало земљиште
4. Грађевинско земљиште
5. Грађевинкси објекти
6. Постројења и опрема
7. Инвестиционе некретнине
8. Остале НПО
УКУПНО:
Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене. Јединична цена садржи све
основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручоца. Образац оверава и потписује
овлашћено тј. одговорно лице.

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 4. уписати колико износи укупна цена (РСД) без ПДВ-а,
у колони 5. уписати колико износи укупна цена (РСД) са ПДВ-ом,
уписати укупну цену услуге са ПДВ-ом
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(Образац 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности услуга процене вредности некретнина,
постројења и опреме, јавна набавка број 67/18

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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
Напомена:
На основу члана 88. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)понуђач може у оквиру понуде доставити
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
Уколико понуђач, као саставни део понуде, достави попуњен, потписан и печатом оверен (од стране
овлашћеног лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде сматра се да је понуђач поставио Захтев за
надокнаду трошкова припреме понуде (трошкови израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења), а који (Захтев) ће бити уважен,
односно Наручилац ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из
разлога који су на страни Наручиоца.

У___________________

Потпис овлашћеног лица

дана ________________

_______________________
М. П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
У случajу дoстaвљaњa oвoг oбрaсцa oвлaшћeнo лицe пoнуђaчa мoрa дa пoпуни, пoтпишe и oвeри пeчaтoм Oбрaзaц, укoликo
нaступa сaмoстaлнo или сa пoдизвoђaчeм. У случajу дoстaвљaњa oвoг oбрaсцa oд стрaнe учeсникa зajeдничкe пoнудe, групa
пoнуђaчa мoжe дa сe oпрeдeли дa Oбрaзaц пoпуњaвajу, пoтписуjу и пeчaтoм oвeрaвajу сви пoнуђaчи из групe пoнуђaчa или групa
пoнуђaчa мoжe дa oдрeди jeднoг пoнуђaчa из групe кojи ћe пoпунити, пoтписaти и пeчaтoм oвeрити Oбрaзaц уз прилoжeнo
oвлaшћeњe кoje пoтписуjу и oвeрaвajу пeчaтoм сви пoнуђaчи из групe пoнуђaчa.
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(Образац 4)

Изјава о независној понуди
за јавну набавку мале вредности услуга процене вредности некретнина,
постројења и опреме, ЈНМВ број 67/18

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку за јавну набавку мале вредности услуга процене вредности некретнина,
постројења и опреме, ЈНМВ број 67/18 поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
У___________________

Потпис овлашћеног лица

дана ________________

_______________________
М. П.

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 ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача
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(Образац 5)
Изјава о поштовању обавеза проистеких из других важећих прописа
за јавну набавку мале вредности
услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме,
јавна набавка број 67/18

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку мале вредности услуга
процене вредности некретнина, постројења и опреме, јавна набавка број 67/18.
У___________________

Потпис овлашћеног лица

дана ________________

_______________________
М. П.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача за партију/е за

коју/е дају заједничку понуду.
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(на меморандуму понуђача)

(Образац 6)
(модел изјаве)

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
на име гаранције за добро извшење посла
за јавну набавку мале вредности услуга процене вредности некретнина,
постројења и опреме, ЈНМВ број 67/18

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде
додељен уговор у поступку јавне набавке мале вредности услуга процене
вредности некретнина, постројења и опреме, ЈНМВ број 67/18 приликом
потписивања уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, као
средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:
- сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, безусловну, наплативу на
први позив (печатом оверену и потписану),
- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал
или копија),
- копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на:
''Инфраструктура железнице Србије'' а.д., 11000 Београд, Немањина бр.6, ca
клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), и са
роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла.
Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да
садржи било који други податак осим потписа и печата
Поднета бланко соло меница са меничним овлашћењем, не сме да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног
који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

У___________________

Потпис овлашћеног лица

дана ________________

_______________________
М. П.
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(Образац 7)

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
за јавну набавку мале вредности услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме,
јавна набавка број 67/18

ПOДНOСИЛAЦ ПОНУДЕ:______________________________________________
Брoj понуде: ___________
Изјављујемо да, за предметну јавну набавку располажемо неопходним пословним капацитетом, што
подразумева да испуњавамо услов који се односи на укупно извршене услуге примерене предмету јавне
набавке, у уговореном року, обиму и квалитету, у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017,
година), у збирном износу од ___________________ динара без ПДВ-а.

(Образац потврде - Референц листа понуђача* - представља потврду (доказ) да је понуђач извршио
испоруке добара, примерене предмету јавне набавке, својим купцима/наручиоцима у уговореном обиму и
квалитету

Ред.
бр.

Предмет Уговора

Назив наручиоца

Вредност Уговора
без ПДВ-а у
динарима

1
2
3
4
5
6
7
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности услуга процене вредности некретнина, постројења и
опреме, јавна набавка број 67/18, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15).

Потпис овлашћеног лица:
______________________

Датум:_______________
м.п.
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(Образац 7а)
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА)
Купац/наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да је понуђач
________________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
у претходне 3 (три) године (2015., 2016. и 2017. год.) наручиоцу извршио услугу
процене вредности некретнина, постројења и опреме у укупној вредности од
_______________________________ динара без ПДВ-а,
(словима: _______________________________________________)
(уписати фактурисани износ реализованих испорука бројкама и словима)

и то:
Укупна вредност
извршених услуга у 2015.
год., у РСД, без ПДВ-а

Укупна вредност извршених
Укупна вредност
услуга у 2016. год., у РСД, без извршених услуга у 2017.
ПДВ-а
год., у РСД, без ПДВ-а

УКУПНО ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ
Потврда се издаје на захтев понуђача ________________________________________
ради учешћа у јавној набавци за доделу Уговора за јавну набавку мале вредности услуга
процене вредности некретнина, постројења и опреме, ЈНМВ број 67/18, Aкционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице
Србије“, Београд и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У ______________________
Дана___________________

________________

* Oбразац потврде умножити у потребном броју примерака
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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" а.д. - 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

Дужник – издавалац менице
М.П.

____________________________
Потпис овлашћеног лица
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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-ПРАВНО ЛИЦЕ:_____________________________________________
___________________________________________________________________
Седиште/адреса: ____________________________________________________
Матични број: _______________________________________________________
ПИБ: _____________________________________________________________
Текући рачун: _______________________________________________________
Код банке: __________________________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. - 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 67/18.
Рок важења менице је до ___________________ године.
Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" а.д., 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

(Образац 8)
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ОБРАЗАЦ О ДОСТАВЉЕНИМ ДОКУМЕНТИМА У ПОНУДИ

за јавну набавку мале вредности услуга процене вредности некретнина,
постројења и опреме, ЈНМВ број 67/18
Назив документа

Приложено

1. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 1 (Образац понуде)
2. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 2 (Образац структуре цене)
3. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 3 (Образац трошкова припреме понуде)
4. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 4 (Изјава о независној понуди)
5. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 5 (Изјава о поштовању обавеза проистеклих
из других важећих прописа)
6.Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН
7. Изјава понуђача за издавање бланко соло менице на име гаранције за добро извршење посла (модел
изјаве -Образац 6), печатом оверена и потписана
8.Попуњен, печатом оверен и потписан образац (Образац 7) - Изјава о довољном пословном капацитету
и референц листа (Образац 7а)
9.Доказе о о неопходном финасијском капацитету
10.Доказе о неопходном кадровском капацитету
11.Доказе о неопходном техничком капацитету
12Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница), са меничним
овлашћењем, потврдом пословне банке и картоном депонованих потписа
13. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац 8

Да
Да
Да
Да

Не
Не
Не
Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да
Да
Да

Не
Не
Не

Да

Не

Да

Не

14. Модел уговора
* образац попунити заокруживањем понуђених одговора

Да

Не

Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
У
дана
М.П.
НАПОМЕНЕ:
Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
У случају неусаглашености декларисаних података из обрасца и документације приложене у понуди, меродавни су подаци из
приложене документације.
У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попунити, оверити и потписати од стране сваког
учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне
услове
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XI МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

”ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ ”, а.д.
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ )
и
______________________________________________
( у даљем тексту : ИЗВРШИЛАЦ )
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Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, 11000 Београд, МБ:
21127094, ПИБ: 109108420 које заступа в.д. генералног директора др Мирољуб Јевтић,
(у даљем тексту: Наручилац)
и
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________(у даљем тексту: Извршилац) закључују :
УГОВОР
о пружању услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме
Предмет Уговора
Члан 1.
Овим уговором се регулишу међусобни односи, права и обавезе Наручиоца и
Извршиоца насталих по основу пружања услуге услуга процене вредности некретнина,
постројења и опреме,а у свему према техничкој спецификацији датој у Прилогу 1 која
чини саставни део овог уговора.
Уговорне стране су сагласне да Извршилац Наручиоцу пружи предметну услугу, у
свему према прихваћеној понуди Извршиоца број _____ од ______ године (попуњава
Наручилац), која је саставни део овог уговора.
Вредност Уговора
Члан 2.
Вредност уговорених услуга из члана 1. овог уговора износи:
______________________________динара без ПДВ-а,
(словима: ______________________________________________________________).
Припадајући ПДВ износи __________________ динара.
Укупна вредност Уговора износи ___________________динара са ПДВ-ом,
(словима:
_____________________________________________________________________).
Услови плаћања
Члан 3.
Извршилац се обавезује да по достави Завршног извештаја са коначним резултатима
процене испостави рачун Наручиоцу.
Наручилац се обавезује да износ из рачуна плати Извршиоцу у року од 45 дана од дана
пријема исправно испостављеног рачуна, на рачун Извршиоца број: ____________ који
се води код ____________банке.
Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја
рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег закона о
рачуноводству и ревизији и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују
предметну област.
Рачуни који у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као
рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом,
потписаном уговору.
Обавезе Пружаоца услуге
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да:
1. Утврди појединачне (фер) вредности средстава која се исказују у оквиру група
некретнина, постројења и опреме , као и:
а) промене набавне вредности, исправке вредности и садашње вредности,
појединачно и по групама и утврди ефекте процене
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б) појединачно по средству износ преостале вредности (резидуал) под условом
да се ради о материјално значајним износима
в) појединачно по средству преостали век употребе
г) основицу за амортизацију средстава за која је утврђена резидуална вредност
2. Достави извештај о процени у електронској форми, која омогућава наручиоцу
непосредно копирање и књижење резултата процене.
3. Достави Методологију процене вредности коју ће користити у електронском
облику.
Рекламација и гаранција
Члан 5.
Пружалац услуге гарантује да ће комплетну услугу извршити у складу са свим
позитивним прописима Републике Србије који регулушу ову област.
Свако одступање квалитета и квантитета од захтеваног, Наручилац рекламира
Пружаоцу услуге, писменим путем у року од два дана од дана констататације
наведеног. Пружалац услуге је дужан да у року од 2 дана предложи начин за отклањање
уочених недостатака и да о свом трошку изврши њихово отклањање у најкраћем
могућем року.
Рок извршења услуге
Члан 6.
Рок за извршење услуге из члана 1. уговора је до 15.01.2019.године.
Уговорна казна
Члан 7.
Ако Извршилац закасни да изврши уговорену услугу у уговореном року дужан је да за
сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил)
дневно на вредност извршене услуге са закашњењем, с`тим да укупна казна не може
бити већа од 5% од укупне вредности уговора.
Делимично извршење услуге у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна.
Ако Извршилац једнострано раскине Уговор или врши услугу која битно одступа од
уговорних одредби по питању обима и рокова извршења, Наручилац тј.
"Инфраструктура железнице Србије"а.д., има право да депоновани инструмент
обезбеђења Извршиоца, из члана 8 Уговора, поднесе на наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 8.
Извршилац ће приликом потписивања Уговора, као средство гаранције за добро
извршење посла, доставити Наручиоцу бланко соло меницу са меничним овлашћењем
и потврдом пословне банке која представља доказ да је меница регистрована код
Народне банке Србије у износу од десет (10%) процената од вредности Уговора из
члана 3. без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужоим од уговореног рока за коначно
извршење посла. Уз меницу мора бити приложена фотокопија картона депонованих
потписа овлашћених лица у пословној банци.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за
губитак до кога буде дошло због пропуста Извршиоца да изврши своје обавезе по
Уговору.
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Извршилац je у oбaвeзи дa Наручиоцу
дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим
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oд нoвoутврђeнoг рoкa зa извршење Уговора, као и картоне депонованих потписа
овлашћених лица.
Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће вратити Извршиоцу најкасније
тридесет (30) дана од дана када Продавац буде испунио своју обавезу да изврши
Уговор.
Раскид уговора
Члан 9.
Наручилац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити
Извршиоцу раскине уговор:
- ако Извршилац не изврши услугу делимично или у целости у року из Уговора,
као ни у накнадном року који му је Наручилац одредио.
- ако Извршилац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
- ако услуге не испуњавају одређене параметре квалитета из понуде, односно
техничке спецификације;
- уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а уговорне
стране се не споразумеју о продужењу важности уговора.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој уговорној страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити
накнадни рок од 30 дана за испуњење обавеза.
Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става,
Уговор се сматра раскинутим.
Виша сила
Члан 10.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно од одговорности за неизвршење
обавеза по овом Уговору, уколико је она последица 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 писаним путем одмах да обавести остале
стране о настанку околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Уговорна
страна која благовремено не јави сталим странама наступање околности из става 1 овог
члана, 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 1 (месеца) месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Решавање спорова
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде
могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду, Република Србија.
Измена и допуна Уговора
Члан 12.
Уговор може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу уговорних
страна, закључењем анекса уз овај Уговор.
У случају потребе Наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци, без
спровођења поступка јавне набавке, у складу са чл. 115 ЗЈН, повећати обим предмета
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јавне набавке максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора,
с тим да укупно повећање не може бити веће од вредности прописане ЗЈН.
Члан 13.
Уговорне стране се обавезују да једна другој достави податке о свакој извршеној
статусној или организационој промени.
Рок важења Уговора
Члан 14.
Уговор се закључује на одређено време, до испуњења свих уговорних обавеза, а
максимално 12 месеци од датума обостраног потписивања.
Остале одредбе
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених
заступника уговорних страна, а примењује се даном издавања менице за добро
извршење посла.
Члан 16.
За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других законских прописа који се односе на предмет
Уговора.
Члан 17.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.
за ИЗВРШИОЦА

за НАРУЧИОЦА
„Инфраструктура железнице
Србије“, а.д.
в.д.генералног директора

________________________
др Мирољуб Јевтић
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Прилог I

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМE – НПО
по аналитичким контима на дан 01.01.2018
KOНТО/
ГРУПА

НАБАВНА
ВРЕДНОСТ

ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ

САДАШЊА
ВРЕДНОСТ

РЕЗИДУАЛНА
ВРЕДНОСТ

РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
РЕЗЕРВЕ

БРОЈ
СТАВКИ

РАСХОД

012000005

75.238.559,90

73.458.410,73

1.780.149,17

0,00

0,00

0,00

18

012

75.238.559,90

73.458.410,73

1.780.149,17

0,00

0,00

0,00

18

014000001

397.543,19

397.543,19

0,00

0,00

0,00

0,00

1

014

397.543,19

397.543,19

0,00

0,00

0,00

0,00

1

020000008

8.680.376.245,77

0,00

8.680.376.245,77

0,00

6.332.528.173,76

153.375.700,59

4728

020100007

1.497.613.805,80

0,00

1.497.613.805,80

0,00

540.162.686,16

36.233.016,91

769

020500003

141.232.460,53

0,00

141.232.460,53

0,00

1.011.698,21

0,30

49

10.319.222.512,10

0,00

10.319.222.512,10

0,00

6.873.702.558,13

189.608.717,80

5546

020
021000006

44.215.593.616,60

0,00

44.215.593.616,60

0,00

23.557.654.677,64

1.701.316.678,09

16184

021

44.215.593.616,60

0,00

44.215.593.616,60

0,00

23.557.654.677,64

1.701.316.678,09

16184

022000004

456.557,85

366.552,31

90.005,54

0,00

233.519,82

69.114,41

136

022001003

9.013.877,57

5.829.536,79

3.184.340,78

0,00

1.457.237,72

3.682.177,61

237

022002002

29.818.694,40

6.727.740,06

23.090.954,34

0,00

4.865.003,58

4.302.177,83

74

022003001

47.648.888,15

7.366.420,73

40.282.467,42

0,00

2.729.472,41

5.303.680,98

92

022004000

36.836.321,53

4.166.698,09

32.669.623,44

0,00

1.750.631,78

891.422,60

18

022010002

30.619.422,37

4.413.800,48

26.205.621,89

0,00

1.350.202,67

1.008.383,08

20

022011001

8.189.885,83

964.140,66

7.225.745,17

0,00

148.336,94

745.728,15

13

022020000

4.768.396,97

534.171,32

4.234.225,65

0,00

0,00

26.221,76

1

022021009

65.761.300,88

11.750.526,20

54.010.774,68

0,00

1.233.388,40

1.166.326,55

9

022021107

37.859.613,40

7.422.003,64

30.437.609,76

0,00

4.323.112,21

562.635,25

75

022021205

27.850.502,35

4.935.054,75

22.915.447,60

0,00

1.870.362,15

575.037,70

268

022022008

20.613.907,01

2.575.249,16

18.038.657,85

0,00

330.029,85

142.470,82

54

022022106

137.563.886,93

20.750.017,91

116.813.869,02

0,00

3.845.054,09

10.907.264,46

618

022023007

2.936.118,73

1.188.892,08

1.747.226,65

0,00

1.698.469,20

7.161,78

26

022023105

3.482.180,14

1.551.871,81

1.930.308,33

0,00

2.988,05

224.732,65

8

022023203

34.944.630,97

2.488.568,15

32.456.062,82

0,00

955.602,47

77.423,07

52

022024006

348.718.276,11

37.218.459,46

311.499.816,65

0,00

59.291.770,24

40.746.919,73

474

022028002

99.562,14

56.961,34

42.600,80

0,00

0,00

11.069,02

1

022030008

207.546.255,99

31.273.392,76

176.272.863,23

0,00

28.526.944,73

9.336.727,57

71

022030106

449.356.931,29

27.020.025,86

422.336.905,43

0,00

19.585.477,56

3.542.972,44

51

022030204

54.125.634,31

14.936.431,35

39.189.202,96

0,00

16.581.901,86

4.024.523,94

70

022030302

307.626.579,11

39.930.610,48

267.695.968,63

0,00

12.158.379,03

8.167.836,80

57

022031007

34.830.221.675,86

769.331.892,09

34.060.889.783,77

15.264.954.701,89

1.209.729.719,48

65.679.178,25

251

022031016

26.545.082.670,21

675.377.274,97

25.869.705.395,24

12.865.187.611,40

640.581.232,77

8.030.360,80

326

022031025

7.355.083.338,89

245.607.403,99

7.109.475.934,90

2.226.953.763,33

365.081.269,34

9.650.660,63

453

022031034

16.904.939.866,50

547.840.208,18

16.357.099.658,32

3.779.825.736,52

447.231.552,10

36.403.175,11

452

022031043

2.780.527.578,75

116.615.912,74

2.663.911.666,01

210.267,40

492.851.598,06

79.812.503,93

3885

022031052

272.111.520,44

18.392.273,76

253.719.246,68

0,00

5.739.207,08

5.060.809,84

155

022031061

415.292.566,74

43.342.787,87

371.949.778,87

0,00

15.729.202,45

14.018.909,28

2097

022031070

1.149.941,94

234.715,25

915.226,69

0,00

324.001,43

255.626,06

176

022031105

35.218.900.051,47

4.222.898.264,76

30.996.001.786,71

13.782.250.406,18

7.456.986.962,01

256.659.105,78

685

022031114

4.308.984.406,43

580.632.554,01

3.728.351.852,42

2.144.446.607,99

2.535.464.695,14

161.027.139,73

4660

022031123

370.156.980,76

65.676.269,85

304.480.710,91

200.788.582,54

286.891.089,25

0,00

196

022031132

833.313.631,35

67.549.733,48

765.763.897,87

162.850.258,40

77.587.116,25

14.205.854,15

340
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022031141

1.159.038.407,27

214.742.647,23

944.295.760,04

501.704.926,95

575.896.711,50

22.466.171,58

408

022040006

3.154.338.618,23

559.640.584,75

2.594.698.033,48

1.488.065.593,75

1.147.085.193,07

59.857.992,72

175

022040104

2.694.454.413,13

485.092.988,79

2.209.361.424,34

1.278.091.496,84

989.083.875,06

133.937.669,97

166

022040202

2.655.077,04

565.017,94

2.090.059,10

1.413.361,98

528.440,43

0,00

3

022040300

219.704,80

55.047,11

164.657,69

137.315,49

74.393,05

0,00

13

022041005

148.066.094,50

7.919.284,56

140.146.809,94

91.696.334,39

41.558.767,31

84.428,17

102

022050003

804.106.734,64

80.738.759,08

723.367.975,56

392.897.347,75

159.254.613,07

90.096.735,81

133

022052001

42.794.936,87

8.815.534,62

33.979.402,25

24.816.717,00

8.653.658,10

0,00

2

022053000

3.911.872,56

344.316,24

3.567.556,32

0,00

0,00

27.055,24

1

022057006

46.907.735,85

11.468.867,43

35.438.868,42

0,00

11.206.259,33

1.506.051,40

314

022058005

5.088.991,60

3.230.134,67

1.858.856,93

7.311,02

2.299.298,43

0,00

13

022060001

35.188.484,51

1.166.488,09

34.021.996,42

22.229.112,14

20.150.488,65

386.549,73

7

022061000

102.781.707,12

11.587.081,62

91.194.625,50

1.087.683,74

87.004.004,60

21.471.333,07

22

022070009

5.666.765.101,56

394.066.134,18

5.272.698.967,38

3.612.984.466,04

1.849.291.318,46

478.343.987,63

528

022070107

117.303.726,72

11.759.770,38

105.543.956,34

100.744.833,26

76.674.413,03

2.188.524,06

25

022071008

5.754.953.709,23

224.232.650,34

5.530.721.058,89

4.296.198.334,12

4.046.554.564,44

49.954.493,22

278

022071204

23.933.238,38

3.317.354,99

20.615.883,39

16.256.949,78

11.692.991,06

0,00

6

022072007

646.418.898,51

86.184.931,65

560.233.966,86

466.433.841,67

377.379.470,11

9.723.012,29

447

022072105

2.597.789,25

191.608,39

2.406.180,86

1.911.210,00

2.175.615,84

0,00

2

022072203

32.114.072,23

5.316.114,11

26.797.958,12

25.226.817,53

25.390.614,93

0,00

30

022073006

834.343.730,04

30.091.092,36

804.252.637,68

573.552.202,82

395.707.494,40

184.536,35

81

022073104

3.153.862,89

409.062,29

2.744.800,60

2.345.107,69

1.644.681,57

0,00

9

022073202

809.172,00

264.537,00

544.635,00

544.635,00

74.716,23

0,00

1

022074005

59.444.538,25

4.502.570,61

54.941.967,64

43.556.603,39

37.272.147,64

1.673.793,58

48

022074103

21.853.538,27

3.421.957,30

18.431.580,97

15.606.056,58

15.826.853,67

16.671,88

50

022074201

9.309.658,61

2.219.717,31

7.089.941,30

7.089.941,30

6.470.867,19

0,00

16

022075004

70.351.227,56

16.918.655,95

53.432.571,61

42.384.648,49

35.763.410,99

2.985.033,13

63

022076003

36.041.286,13

3.603.843,30

32.437.442,83

30.031.984,95

25.764.726,65

7.636.145,73

108

022077002

5.346.721,87

490.922,95

4.855.798,92

4.257.160,84

2.702.144,87

57.688,52

11

022077100

9.668.264,44

2.256.227,64

7.412.036,80

5.936.060,92

4.067.308,39

395.083,88

36

022077208

45.485.111,45

9.727.738,64

35.757.372,81

33.598.936,01

30.156.934,03

549.070,46

54

022078001

79.254.996,33

16.870.598,62

62.384.397,71

55.553.351,17

41.102.176,03

3.466.554,22

384

022078109

185.846.055,46

30.490.410,60

155.355.644,86

152.631.582,84

146.883.155,70

231.736,32

405

022080007

134.843.688,28

3.422.905,93

131.420.782,35

68.468.574,17

29.793.583,25

0,00

10

022081006

203.490,00

47.986,56

155.503,44

136.800,00

0,00

17.106,14

1

022090005

1.629.835,20

264.352,47

1.365.482,73

1.101.240,00

1.420.649,56

0,00

1

022100003

650.310.909,90

19.868.896,60

630.442.013,30

335.448.414,96

411.413.216,46

10.226.494,51

440

022101002

1.423.336.275,10

94.750.825,27

1.328.585.449,83

830.565.802,51

754.966.479,99

58.542.866,09

1056

022101100

7.365.075,57

526.388,58

6.838.686,99

4.838.198,45

4.975.019,77

162.795,32

10

022101208

878.993.582,92

44.397.807,49

834.595.775,43

523.522.617,21

473.048.777,25

25.717.662,52

662

022110001

266.064.617,31

11.569.741,12

254.494.876,19

122.526.625,89

58.086.305,87

966.578,05

10

022120009

108.899.730,86

11.907.013,00

96.992.717,86

57.695.855,53

30.664.132,61

6.127.652,89

44

022130007

135.005.914,30

16.838.254,76

118.167.659,54

72.442.182,77

53.425.342,32

0,00

14

022150002

11.341.513,82

976.353,94

10.365.159,88

8.007.435,09

6.976.467,12

10.686,96

14

022160000

38.936.882,99

2.072.819,57

36.864.063,42

21.410.434,03

25.092.980,53

0,00

10

022170008

1.165.452.948,63

74.778.021,54

1.090.674.927,09

270.113.829,26

112.087.193,94

55.831.607,24

300

022600008

9.637.287,68

8.418.305,93

1.218.981,75

0,00

0,00

84.031,48

21

022610006

7.543.327,45

6.932.728,21

610.599,24

0,00

0,00

0,00

3

022620004

32.490.956,09

14.127.109,35

18.363.846,74

0,00

0,00

595.273,12
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022630002

9.504.890,93

6.349.150,04

3.155.740,89

0,00

0,00

156.792,03

16

022690009

10.157.841,63

9.131.390,75

1.026.450,88

0,00

0,00

307.667,30

39

158.397.867.899,33

10.145.049.118,19

148.252.818.781,13

66.032.737.870,97

25.834.476.986,62

1.792.312.864,37

22725

023001001

28.622.837,53

16.969.592,21

11.653.245,32

11.653.245,32

18.634.283,11

275.669,50

50

023002000

15.252.167,94

8.416.436,44

6.835.731,50

6.738.000,05

12.714.183,98

1.058.995,60

84

023003009

2.060.326,47

1.092.202,94

968.123,53

968.123,53

1.840.492,97

0,00

9

023004008

124.746.866,93

59.589.174,80

65.157.692,13

28.246.476,04

35.938.610,73

1.008.466,87

100

023006006

124.772.581,12

33.870.327,70

90.902.253,42

2.096.804,03

4.168.035,53

15.606,57

14

023007005

1.531.833,18

760.413,13

771.420,05

739.976,90

1.657.647,33

47.271,11

15

023011009

980.189,96

464.300,51

515.889,45

515.889,45

1.185.102,22

0,00

1

023012008

366.662.482,49

171.366.283,48

195.296.199,01

87.661.762,30

311.556.319,77

65.491.212,02

184

023012106

116.071.067,65

7.477.824,74

108.593.242,91

2.104.684,32

8.128.338,42

0,00

8

022

023012204

1.212.340,21

696.450,76

515.889,45

515.889,45

1.719.137,34

0,00

1

023015005

10.234.100,34

2.245.155,40

7.988.944,94

6.328.243,92

3.641.283,72

5.056.441,79

16

023015103

8.608.653,12

7.768.653,12

840.000,00

840.000,00

2.980.178,76

0,00

2

023015201

19.093.460,72

13.812.635,68

5.280.825,04

5.280.825,04

8.387.720,26

0,00

3

023015309

2.739.788,25

2.319.788,25

420.000,00

420.000,00

734.073,61

0,00

1

023015407

5.907.881,41

2.293.778,23

3.614.103,18

2.103.384,96

3.881.008,92

0,00

16

023016004

121.761.383,62

17.432.387,17

104.328.996,45

27.026.416,50

78.036.146,02

0,00

31

023016102

15.309.247,61

3.627.835,85

11.681.411,76

9.478.608,84

16.723.724,60

0,00

24

023016200

837.804,47

149.052,81

688.751,66

206.355,78

867.201,24

0,00

1

023016308

38.443.689,80

11.706.693,66

26.736.996,14

17.910.649,76

39.572.539,96

2.281.776,13

91

023016601

137.708.695,82

25.921.518,08

111.787.177,74

50.609.230,89

97.960.864,61

101.460.831,10

263

023016709

1.055.165,89

160.957,51

894.208,38

894.208,38

1.081.312,31

0,00

3

023017003

749.265.490,52

313.900.236,30

435.365.254,22

275.488.786,90

601.885.622,01

7.393.356,31

1209

023018002

22.142.484,27

2.937.252,13

19.205.232,14

4.230.477,49

3.962.411,23

70.210,48

76

023018100

95.496,87

17.540,24

77.956,63

77.956,63

102.007,21

0,00

1

023019001

33.625.944,98

14.902.920,73

18.723.024,25

13.303.969,57

29.171.817,45

5.792.518,63

63

023019109

40.821.620,84

11.288.183,58

29.533.437,26

22.690.045,18

28.343.084,21

29.318,07

39

023019207

6.715.264,19

1.903.369,60

4.811.894,59

4.623.974,46

7.571.348,93

92.598,62

4

023019305

29.927.083,75

15.929.449,54

13.997.634,21

10.248.335,22

15.924.508,77

11.882.303,22

125

023019500

1.383.767,18

468.119,34

915.647,84

915.647,84

690.048,80

2.656.873,97

2

023020008

343.238,44

43.859,59

299.378,85

49.181,46

89.744,77

0,00

3

023030006

9.323.447,80

1.157.365,94

8.166.081,86

2.357.196,31

2.945.721,29

309.465,34

23

023050001

27.362.912,50

27.362.912,50

0,00

0,00

7.017.416,32

215.073,07

15

023051000

9.949.965,65

4.740.456,17

5.209.509,48

0,00

860.670,05

184.057,21

252

023052009

2.204.089,87

2.163.566,33

40.523,54

0,00

1.231.246,50

667.505,26

143

023053008

353.326,93

353.326,93

0,00

0,00

64.959,21

177.191,22

29

023054007

47.945.796,99

4.717.304,30

43.228.492,69

0,00

4.519.055,52

626.421,84

174

023060009

254.368.152,50

73.676.989,08

180.691.163,42

6.297.111,73

15.546.892,29

0,00

23

023061008

21.090.167,40

11.062.601,56

10.027.565,84

8.430.293,29

15.753.336,58

1.027.620,75

107

023062007

1.472.184,28

697.350,45

774.833,83

774.833,83

1.638.546,62

0,00

2

023070007

298.250.329,82

55.375.168,68

242.875.161,14

63.309.715,95

134.642.291,66

29.717,94

193

023070105

504.970.781,70

135.636.763,19

369.334.018,51

185.834.844,10

245.203.618,02

5.681.990,73

21

023070203

40.083.732,20

5.448.787,47

34.634.944,73

7.554.268,44

25.952.688,19

0,00

33

023071006

232.665.765,10

46.708.408,63

185.957.356,47

65.807.578,26

121.906.016,59

27.758.867,34

148

023072005

154.206.370,93

32.257.214,78

121.949.156,15

49.284.638,76

110.735.091,89

0,00

55

023073004

293.008.063,57

77.614.890,78

215.393.172,79

119.041.505,16

95.661.109,83

20.998.764,44

355

023073102

841.225.442,68

142.907.354,58

698.318.088,10

161.663.313,20

100.237.518,24

42.352.148,89
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023073200

485.681.837,13

254.680.624,06

231.001.213,07

86.402.686,01

80.127.726,40

201.713.482,19

170

023073308

153.178.872,34

41.354.096,50

111.824.775,84

65.179.774,73

43.272.900,68

3.988.749,75

86

023073406

47.968.226,48

7.994.704,41

39.973.522,07

39.973.522,07

6.685.582,38

0,00

1

023073601

3.521.589.641,17

389.055.814,70

3.132.533.826,47

629.956.257,49

468.019.060,30

41.574.685,07

306

023073905

5.431.478,67

1.058.013,77

4.373.464,90

1.436.006,95

2.540.009,41

47.292.943,77

68

023074003

202.961.061,89

125.158.294,46

77.802.767,43

56.622.059,31

44.850.862,95

21.953.601,18

206

023076001

159.901.835,08

33.598.821,02

126.303.014,06

67.060.583,40

140.743.865,81

0,00

119

023076109

3.348.959,17

1.011.394,90

2.337.564,27

1.110.132,65

2.344.903,38

0,00

33

023076207

527.216.886,42

126.630.402,96

400.586.483,46

143.821.751,33

308.316.820,25

14.555.637,12

415

023076403

378.353,32

179.220,00

199.133,32

199.133,32

489.975,45

0,00

2

023077000

130.007.108,72

52.286.720,96

77.720.387,76

54.070.383,11

127.891.809,13

51.241.062,48

190

023077108

1.072.341.797,50

181.361.721,84

890.980.075,66

275.641.210,54

360.572.530,25

60.535.638,92

151

023077206

95.358.857,01

33.629.602,72

61.729.254,29

61.386.143,14

125.629.549,15

427.572,64

168

023078009

187.578.906,29

120.426.850,81

67.152.055,48

97.675,07

92.994.226,14

70.125,25

16

023078107

168.037.559,16

82.803.378,23

85.234.180,93

47.464.364,12

105.444.462,08

4.012.100,04

299

023079008

1.937.415,51

1.113.877,48

823.538,03

507.561,39

859.438,14

5.035,28

12

023080005

8.407.332,08

5.293.367,06

3.113.965,02

0,00

2.544.481,69

4.963.912,10

18

023081004

169.211,74

143.324,08

25.887,66

0,00

39.256,20

61.956,64

3

023082003

44.180.294,96

23.899.475,10

20.280.819,86

0,00

4.559.086,11

4.008.210,93

30

023083002

875.161,29

774.584,80

100.576,49

0,00

782.525,06

36.720,94

29

023092001

3.398.390,94

2.375.179,25

1.023.211,69

0,00

646.363,79

258.247,58

61

023094009

538.817,84

505.713,71

33.104,13

0,00

203.610,10

111.784,07

35

023094205

269.867,50

267.416,24

2.451,26

0,00

18.120,52

49.282,29

13

023110009

1.316.320,59

1.309.860,12

6.460,47

0,00

177.321,37

3.932.099,70

4

023121006

31.467.438,88

18.997.265,60

12.470.173,28

30.000,00

3.110.281,58

7.110.938,08

196

023131004

864.502,35

825.731,21

38.771,14

0,00

1.868.252,61

0,00

87

023140003

78.529,84

62.836,88

15.692,96

0,00

15.260,25

0,00

1

023141002

181.134,52

181.134,52

0,00

0,00

309.143,54

0,00

2

023162202

34.392,63

27.519,78

6.872,85

0,00

0,00

11.561,71

1

023162300

363.683,55

340.086,88

23.596,67

0,00

61.263,12

0,00

10

023163005

218.163,92

186.663,48

31.500,44

0,00

46.521,99

0,00

3

023164004

6.878,53

6.878,53

0,00

0,00

0,00

4.056,83

1

023164102

390.356,35

312.349,87

78.006,48

0,00

18.117,39

0,00

2

023170006

275.141,04

275.141,04

0,00

0,00

0,00

901.877,30

2

023170104

1.205.044,30

1.132.455,26

72.589,04

0,00

1.575.006,47

107.726,96

44

023170202

106.043,95

106.043,95

0,00

0,00

180.985,92

0,00

7

023170300

2.016.299,19

429.413,38

1.586.885,81

0,00

124.098,62

241.900,29

16

023190002

104.381,64

104.381,64

0,00

0,00

140.811,85

759,55

8

023600006

549.499,93

549.499,93

0,00

0,00

467.074,94

0,00

1

023620002

25.346.044,51

25.346.044,51

0,00

0,00

0,00

0,00

141

023630000

2.092.777,01

2.069.244,72

23.532,29

0,00

0,00

0,00

18

023640008

787.817,18

774.972,62

12.844,56

0,00

0,00

0,00

10

023690007

2.502.163,37

2.502.163,37

0,00

0,00

0,00

0,00

6

11.657.077.970,98

2.912.555.141,24

8.744.522.829,74

2.795.281.693,87

4.150.736.282,61

773.813.942,68

7296

023
024100009

116.559.349,65

0,00

116.559.349,65

114.816.514,45

0,00

0,00

5

024

116.559.349,65

0,00

116.559.349,65

114.816.514,45

0,00

0,00

5

025100006

1.488.660,47

0,00

1.488.660,47

1.488.660,47

0,00

0,00

49

025200005

1.518.360,99

8.002,47

1.510.358,52

1.510.358,52

54.518,89

0,00

15

025300004

228.329.355,30

2.298.474,05

226.030.881,25

119.482.135,95

48.310.122,26

0,00
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025310002

2.175.021.533,88

21.310.756,82

2.153.710.777,06

1.109.704.864,23

1.950.463.253,35

0,00

22

025320000

71.476.463,16

796.546,60

70.679.916,56

40.774.702,27

26.011.652,57

1.723.106,27

7

025330008

401.509.127,85

8.353.075,22

393.156.052,63

212.069.174,12

159.519.843,02

0,00

49

025340006

20.930.400,00

441.374,20

20.489.025,80

10.901.250,00

3.942.629,89

0,00

4

025350003

33.652.800,00

709.660,50

32.943.139,50

17.527.500,00

18.041.017,97

0,00

5

025360001

25.118.972,94

529.701,48

24.589.271,46

13.082.798,41

4.458.331,18

0,00

8

025370009

8.208.000,00

173.087,86

8.034.912,14

4.275.000,00

3.504.063,42

0,00

6

2.967.253.674,59

34.620.679,20

2.932.632.995,39

1.530.816.443,97

2.214.305.432,55

1.723.106,27

295

227.749.211.126,34

13.166.080.892,55

214.583.130.233,79

70.473.652.523,26

62.630.875.937,55

4.458.775.309,21

52070

025
ТОТАЛ
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