АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
БЕОГРАД
11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Телефон: +381 11 362-00-94
Број: 24/2018 - 1359
Датум: 27 .08 .2018.

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ЕСКАЛАТОРА,
КЛИМАТИЗАЦИЈЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА И ГРЕЈАЊА

број јавне набавке 76/18

август 2018.
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“, бр.124/12, 14/15
и 68/15 у даљем тексту : ЗЈН ), чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.Гласник РС“ бр. 86/2015 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број - 76/18 деловодни број 1/2018-2372 од 16.08.2018. и Решења о образовању
комисије за јавну набавку мале вредности број 76/18, деловодни број 1/2018-2372/1 од
16.08.2018. год. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Конкурнса документација садржи:
Назив

Страна

Општи подаци о јавној набавци

3

Подаци о предмету јавне набавке и позив за подношење понуда

4

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

6
15

Упутство понуђачима како да сачине понуду

20

Образац понуде

29

Модел уговора

33

Образац структуре цене

37

Образац трошкова припреме понуде

41

Образац изјаве о независној понуди

42

Менично овлашћење

43
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: „Инфраструктура железнице Србије“ акционарско друштво
Адреса : Немањина број 6,11000 Београд
2.Врста поступака јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3.Предмет јавне набавке - Материјал за потребе одржавања ескалатора,
климатизације, вентилација и грејања
Шифра и назив из општег речника набавки – 48510000 – измењивачи топлоте,
опрема за климатизацију и хлађење и уређаји за филтрирање
4.Циљ поступка
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5.Контакт служба: Сектор за набавке и централна стоваришта
- e-mail: nabavkе.infra@srbrail.rs
Радним даном 09-15 часова.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1.Наручилац
„Инфраструктура железнице Србије“ад, Београд са седиштем у улици Немањина 6 ( у
даљем тексту : наручилац ), позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу
понуду у складу са Законом о јавним набавкама ( у даљем тексту : Закон ) и овом
конкурсном документацијом.
2.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра – Материјал за потребе одржавања ескалатора,
климатизације, вентилација и грејања
Шифра и назив из општег речника набавки – 48510000 – измењивачи топлоте, опрема за
климатизацију и хлађење и уређаји за филтрирање
3.Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са ЗЈН
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ( донетим на основу ЗЈН ).
4.Услови учешћа у поступку
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом.
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове
предвиђене чланом 75. Закона о јавном набавкама ((„Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15).
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће једног лица у више од једне понуде
резултираће тиме што ће такве понуде бити одбијене као неприхватљиве.
Понуђач подноси оверену изјаву дату под пуном кривичном, материјалном и моралном
одговорношћу да испуњава услове за учешће у поступку и да поседује доказе из члана
75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
5.Рок, начин и место подношења понуде
Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти овереној печатом
на адресу:
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво
Сектор за набавке и централна стоваришта,
11000 Београд, ул. Немањина 6, писарница у приземљу бр. 134
са назнаком: „Понуда за ЈНМВ 76/18 - Материјал за потребе одржавања
ескалатора, климатизације, вентилација и грејања – „НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, а пожељно је и број телефона и
евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт. Наручилац ће по пријему понуде,
назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на његов захтев издати потврду о
пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Рок за подношење понуде је 20.09.2018.год. до 12:00часова, без обзира на који начин
се понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и сата
Јавна набавка бр. 76/18
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сматраће се неблаговременом и наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда
вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено. Незатворена
понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу на исти начин као и неблаговремена
понуда. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. По истеку
рока за подношење понуда понуђач не може да мења нити повуче своју понуду. Било би
пожењно да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако
да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Неблаговремене и незатворене понуде неће бити размотрене. Комисија наручиоца ће
разматрати само прихватљиве понуде.
Наручилац ће, извршити избор најповољније понуде применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
Рок испоруке, не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.
Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани
понуђачи могу тражити у писменом облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда на адресу наручиоца:


„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво
Сектор за набавке и централна стоваришта,
11000 Београд, ул. Немањина 6
 електронска пошта: nabavkе.infra@srbrail.rs

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈН бр. 76/18“
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
у року од три дана од дана пријема захтева.
6. Увид, односно преузимање конкурсне документације
Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давање понуде може
се извршити:
 са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs
 са сајта наручиоца www.infrazs.rs
7. Време и место отварања понуда
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за
подношење понуда односно дана 20.09.2018.године у 13:00 часова и то на адреси
Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, ул. Немањина 6,
канцеларија 349, I спрат. Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника
понуђача за присуствовање отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно
писмено) или се предаје Комисији за јавну набавку најкасније на отварању понуда.
Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид
личну карту и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија може и без
достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне
регистре).
8.Рок у коме ће наручилац донети донети одлуку о додели уговора
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Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
понуда.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА
1.Врста добара и техничке карактеристике
Под добрима која су предмет јавне набавке подразумевају се измењивачи
топлоте,опрема за климатизацију и хлађење и уређаји за филтрирање у свему према
спецификацији или одговарајуће:

р.б

Назив добра

1

Лежај куглични конусни са припадајућом
хилзном и омега ливеним кућиштем за
осовину Ø20 Тип YSA2052FK+H2305+SY505M
Лежај куглични конусни са припадајућом
хилзном и омега ливеним кућиштем за
осовину Ø25 Тип YSA2062FK+H2306+SY506M
Лежај куглични конусни са припадајућом
хилзном и омега ливеним кућиштем за
осовину Ø40 Тип YSA2092FK+H2309+SY509M
Испорука осовине по узорку за
вентилатор „Термовент“ DAC 400
дужине око 720mm
Испорука осовине по узорку за
вентилатор „Термовент“ DAC 200
дужине око 580mm
Испорука осовине по узорку за
вентилатор „Термовент“ DAC 315
дужине око 660mm
Испорука турбине и осовине по узорку за
вентилатор „Термовент“ DAC 630
прешник турбине 630mm
Кофил филтер класе G3 за системе
вентилације у ролни ширине 2m, тежине
180-200 gr/m²
Картуше са литијумском машћу за
акумулаторску мазалицу LGWA 2/0,4 kg
сличан ,,SKF“

2

3

4

5

6

7

8

9

Јед.М
.

10

Фреон R 22

11

Kондезатор за сплит системе
климатизације 35µF, 400-450V

12

Клин ремење SPZ 2400mm сличан
,,Rubena“
Клин ремење SPZ 1800 mm сличан
,,Rubena“
Клин ремење SPZ 1450 mm сличан
,,Rubena“

13
14

Количина

ком

2

ком

8

ком

4

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

m²

120

ком

4

kg

40,8

ком

6

ком

10

ком

6

ком

4
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15

Клин ремење SPZ 1050 mm сличан
,,Rubena“

ком

2

16

Зидни ормарић за прву помоћ са
комплетним садржајем
Бургија спирална за метал гарнитура 113mm

ком

3

гар.

2

Лист за металну пилу 300x23x0,7/22
Завртањ са шестоугаоном главом без
матице 8x80mm
Завртањ са шестоугаоном главом без
матице 6x60mm
Завртањ са шестоугаоном главом без
матице 10x80mm
Завртањ са шестоугаоном главом без
матице 12x80mm
Завртањ са шестоугаоном главом без
матице 14x70mm
Завртањ са упуштеном главом 5x20mm
чврстоће 8.8
Завртањ са упуштеном главом 8x30 mm
чврстоће 8.8

ком

50

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

26

Mатица шестоугаона М-10

27

Mатица шестоугаона М-6

28

Mатица шестоугаона М-8

29

Mатица шестоугаона М-12

30
31

Mатица шестоугаона М-14
Подложна плочица еластична М-8

32

Подложна плочица еластична М-10

33

Подложна плочица еластична М-12

34

Подложна плочица еластична М-6

35

Подложна плочица обична М-14

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

36

Дитунг гумени за прирубницу вентила
DN80mm

ком

14

37
38

Спреј одвијач WD40 400ml
Прикључни кабл са кљештима за
електролучно варење комплет до 250А
са хватаљком за масу и електроду

ком
комп.

4
1

39

Термо бужир комплет више димензија

40

Тинол паста за лемљење

41

Тинол жица за лемљење 1mm
Гребенасти прекидач ,,СТОП“ за
заустављање ескалатора
Маска за електролучно варење са
фотоћелијом

комп.
kg
kg
ком

1
0,050
0,200
15

17
18
19
20
21
22
23
24
25

42

ком

1

Батеријска преносна лед лампа
Чекић браварски 0,5 kg са дрвеном
дршком

ком
ком

4
2

47

Чекић браварски 1 kg са дрвеном дршком
Чекић браварски 0,3 kg са дрвеном
дршком

ком
ком

1
1

48

Кључ окасти 18-19mm

49

Кључ виљушкасти 18-19mm
Момент кључ (кило кључ) двострано
деловање 20-120 Nm

ком
ком
ком

2
2
1

43
44
45
46

50
51

ком
Гедоре кључ гарнитура 22-55mm
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Гедоре кључ гарнитура 4-13mm
Мазалица акумулаторска максимални
притисак 700 бари, са мерачем протока
масти и гибљивим цревом дужине 900
мм, двобрзинска, пуњивом
акумулаторском батеријом и пуњачем
230V слична типу „SKF“ TLGB20
Инструмент (ареометар) за одређивање
притиска,разлике притиска и брзине
протока ваздуха
Електомотор трофазни снаге 3kW,
четворополни (1400º/мин), пречник
осовине Ø28, са ногицама за монтажу
слична типу „Sever“ SAE3-100L2-4B3
Зупчаник пластични за жалузине
система вентилације пречник Ø122 mm,
са отвором 13x13mm
Маказе универзалне за лим дужине
280mm

ком
ком

1
1

ком

1

ком

1

ком

100

ком

1

58

Маказе за лим криве 350mm

59

Чекић од бакра 1kg са држаљом
Кантица (пумпица) за подмазивање 0,5
литара
Кљешта за сечење, пљосната, изолована
160mm

ком
ком
ком

1
1
2

ком

2

ком
ком

2
1

ком

1

ком

2

гарн.

2

ком
ком

1
1

52
53

54

55

56

57

60
61
62
63
64
65
66

Кљешта комбинована, изолована 180mm
Кљешта универзална папагај изолована
250mm
Кљешта за скидање изолације изолована
160mm
Мазалица ручна мала декалемит 0,6 l са
гибљивим цревом
Одвијач са изолованом дршком у
гарнитури 8 комада

67

Инспекцијска камера

68

Ампер кљешта 0-600 A
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Посебни захтеви за позицију бр.16: Зидни ормарић за прву помоћ са комплетним садржајем
Слика зидног металног ормарића са бравицом и кључем

Садржај комплета прве помоћи:
1. троугла марама величине 100x100x140cm........................................5 ком
2. стерилна компреса од газе - појединачно паковање 10x10cm .......5ком
3. стерилна газа 1/4m - појединачно паковање 80x25cm.....................5ком
4. стерилна газа 1/2m - појединачно паковање 80x50cm.....................5ком
5. стерилна газа 1m - појединачно паковање 80x100cm......................5ком
6. калико завој 4cmx5m...........................................................................5ком
7. калико завој 8cmx5m...........................................................................5ком
8. калико завој 10cmx5m.........................................................................5ком
9. маказе са заобљеним врхом................................................................1ком
10. лепљиви фластер на котуру 2,5cmx5m..............................................2ком
11. кутија лепљивог фластера са јастучићем ..........................................1ком
12. сигурносне игле ...................................................................................5ком
13. памучна вата 100gr…...........................................................................2ком
14. сапун (нејодно антисептичко средство за кожу 100ml) ...................1ком
15. гумена рукавица за једнократну употребу.........................................5пари
16. упутсво за пружање прве помоћи
17. спецификација садржаја
Посебни захтеви за позицију бр.17: Бургија спирална за метал гарнитура 1-13mm
Бургије HSS-G су погодне за легирани и нелегирани челик до зетезне чврстоће од 900
N/mm², челични лив, сиви лив, синтеровано гвожђе, темпер лив, обојене метале, тврду
пластику.
Спирална бургија HSS-G je од брзорезног челика велике снаге по норми DIN 338.
Спирална бургија са десним сечењем тип N, врх бургије 135°, укрштено брушење по
норми
DIN 1412 C, толеранција пречника h 8, са две оштрице, цилиндричне, две спирале.
Спирална бургија брушена од пуног материјала са површином са оксидационим слојем
за оптимално избацивање струготине.
Јавна набавка бр. 76/18
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Захваљујући самоцентрирајућем укрштено брушеном врху бургије, означавање
тачкашем или предбушење није потребно до пречника од 10 mm.
Састав комплета
Пречник бургија mm: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5;
9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0
Радна дужина бургија mm: 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81;
81; 87; 87; 94; 94; 101; 101; 101
Комплет бургија је слична “Bosch” 25-делном сету бургија кат.број [2607018727] или
одговарајући
Посебни захтеви за позицију бр.39: Термо бужир комплет више димензија
- Термоскупљајући бужир TB DRS пречник/скупљени (100%/50%), дужине паковања
1m.
- Комплет садржи следеће димензије: TB DRS 2/1, TB DRS 3/1,5, TB DRS 4/2, TB DRS
6/3, TB DRS 10/5 и TB DRS 20/10.
- Сви бужири су црне боје
Посебни захтеви за позицију бр.42: Гребенасти прекидач ,,СТОП“ за заустављање
ескалатора
Гребенасти прекидач je називне струје 20A, називног напона 400V, уградног је типа и
шрафи се са предње стране. Ширина маске 65x65mm, ширина између отвора за шрафове
48x48mm и дубина 55mm. Угао заокрета ручице 45ºса положајем 1-0-2, без поврата, 1
мирни контактом у 0 положају и 2 радна контакта у положајима 1 и 2.
Производ је сличан сличан као гребенасти прекидач Кончар-Загреб 4G 16-5001-U,1-02,1NC U 0 са искључењем у 1 и 2 или одговарајући.
Посебни захтеви за позицију бр.43: Mаска за електролучно варење са фотоћелијом
Направљена је од отпорног висококвалитетног полимерног материјала, степена заштите
у замраченом стању 9-13 DIN, стандарда 175 EN, заштита очију стандард Е379 1/2/1,
видно поље
90 x40, С ознака безбедности, радна температура -5 + 50 степени
целзијуса, време одзива не више од 1 ms, напајање су соларне ћелије, аутоматско
укључивање и искључивање
Посебни захтеви за позицију бр.44: Батеријска преносна лед лампа
-пуњење LED преносне лампе је на напону 230V, 50Hz
-извор светлости је 19xLED 1500mcd
-угао светла 110 степени
-пуњива батеријаје херметички затворена 6V, 4,5Ah,
-батерија је фабрички формирана и лампа се може одмах користити
-време рада после завршеног пуњења 10-12h,
-време пуњења лампе 20h,
-лампа је израшена од материјала ABS-а
-димензије лампе 191x122x127mm,
-у комплету је привезак за ношење и адаптер-прикључак напона 230V, 50Hz за допуну
батерије
Батеријска преносна лед лампа је сличнa типу 3110 TRN M719L или одговарајућа.
Посебни захтеви за позиције бр.45., бр.46. и бр.47. : Чекић браварски 0,5 kg са дрвеном
дршком, Чекић браварски 1 kg са дрвеном дршком и Чекић браварски 0,3 kg са дрвеном
дршком.
-Чекић браварски са дрвеном држаљом је усклашен са стандардом DIN 1041 или
одговарајућим.
Јавна набавка бр. 76/18
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Посебни захтеви за позицију бр.48: Kључ окасти 18-19 mm,
Израђен је од материјала материјал хром-ванадијум, кован, у потпуности побољшан и
ојачан хромирани DIN 3113, полирани врхови, обухватни део са LIFE профилом, израђен
према стандарду ISO 10104(само метричке димензије).
Производ је сличан као UNIOR каталошког броја 600524 или одговарајући.
Посебни захтеви за позицију бр.49: Kључ виљушкасти 18-19 mm
Израђен је од материјала хром-ванадијум, кован, у потпуности побољшан и ојачан
хромирани DIN 3113, полирани врхови, израђен према стандарду ISO 10102(само
метричке димензије),угао главе 15º.
Производ је сличан као UNIOR каталошког броја 600085 или одговарајући.
Посебни захтеви за позицију бр.50: Момент кључ (кило кључ) двострано деловање 20120 Nm
Прихват величина ½“, прецизност толеранције од вредносне скале: +-4%, обртна сила
домета: 20-120 Nm, дужина кључа 408 mm, степеновање 1 Nm, двострано деловање,
Производ је сличан као Hazet каталошког броја HZ-5121-2CT или одговарајући.
Посебни захтеви за позицију бр.51: Гедоре кључ гарнитура 22-55mm
Кључеви су насадни 22-55mm, број комада у гарнитури је 15 комада, прихват је 3/4“,
гарнитура је у металној кутији димензија 505x215x78mm,
Насадни кључ је од хром-ванадијума, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран
према стандарду (ISO 1456:2009), полиран, израђен је у метричким димензијама су
према стандарду ISO 2725-1 и усаглашен према стандардима DIN 3120 i DIN 3124
Чегртаљка двосмерна, прихват 3/4" израшена од специјалног алатног челика, тело
хладно ковано у потпуности побољшано и ојачано, хромирана према стандарду (ISO
1456:2009), механизам са 24 зуба усаглашена са стандардима DIN 3120, DIN 3124 i DIN
3122.
Производ је сличан као UNIOR каталошког броја 619927 или одговарајући.
Посебни захтеви за позицију бр.52: Гедоре кључ гарнитура 4-13mm
Кључеви су насадни 4-13mm, број комада у гарнитури је 16 комада, прихват је 1/4“,
гарнитура је у металној кутији димензија 197x105x38mm,
Насадни кључ је од хром-ванадијума, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран
према стандарду (ISO 1456:2009), полиран, израђен је у метричким димензијама су
према стандарду ISO 2725-1 и усаглашен према стандардима DIN 3120 i DIN 3124
Чегртаљка двосмерна, прихват 1/4" израшена од специјалног алатног челика, тело
хладно ковано у потпуности побољшано и ојачано, хромирана према стандарду (ISO
1456:2009), механизам са 24 зуба усаглашена са стандардима DIN 3120, DIN 3124 i DIN
3122.
Производ је сличан као UNIOR каталошког броја 611996 или одговарајући.
Посебни захтеви за позицију бр.54: Инструмент (ареометар) за одређивање
притиска,разлике притиска и брзине протока ваздуха
Опис производа:
Уређај за одређивање притисак и разлика у притиску и брзине протока ваздуха.
Опремљен је USB интерфејсом и софтвером за снимање вредности током дужих
периода. Има меморију од 99 мерних очитавања.
Технички податци:
-Функције: Auto Power, Off функција, Data hold и функција нула.
PSI: 0.0001 - 0.7252 PSI, 0.0001 PSI
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mBAr: 0.00 - 50 mBar, 0.01 mBar
inH2O: 0.00 - 20.07 inH2O, 0.01 inH2O
mmH2O: 0.0 - 509.8 mmH2O, 0.01 mmH2O
PA: 0 - 5000 PA, 1 PA
CFM: 0 - 99.999 ft3/min, 0.0001 do 100
CMM: 0 - 99.999 m3/min: 0.001 do 100
У m/s: 1.00 - 80.00 m/s, тачност 0.01 m/s
У Km/h: 3,6 - 288.0 km/h, тачност 0,1 km/h
У чворовима: 2.0 - 154.6, тачност 0.1 čvor
Температура: 0 – 50.0°C, 0.1°C, +/- 1°C
Напајање: батерија 9V
Димензије: 203 x 75 x 50 mm
Тежина: 340g
-Дадатни прибор: мека торбица за лако спремање и ношење, батерија 9V и упутство за
употребу.
Аерометар је сличан типу PEAK TECH 5145 или одговарајући.
Посебни захтеви за позицију бр.57: Маказе универзалне за лим дужине 280mm
Маказе за лим универзалне 280mm за сечење лимова затезне чврстоће до 400 N/mm²
израђене су од специјалног алатног челика, коване, ручке обложене пластичном масом,
уметнута сечива су тврдоће 64 HRC. Производ је сличан као UNIOR каталошког броја
615049 или одговарајући.
Посебни захтеви за позицију бр.58: Маказе за лим криве 350mm
Маказе за лим криве 350mm за сечење лимова затезне чврстоће до 400 N/mm² израђене
су од специјалног алатног челика, коване, ручке обложене пластичном масом, уметнута
сечива су тврдоће 64 HRC. Производ је сличан као UNIOR каталошког броја 613196 или
одговарајући.
Посебни захтеви за позицију бр.61: Кљешта за сечење, пљосната, изолована 160mm
Сечице косе 160mm са двокомпонентним рукохватом 1000V, ојачане чељусти за сечење
челичне опружне жице мин.2.2mm тврдоће 2300N/mm2, од хром-ванадијума, хромиране,
на ручкама утиснута или изливена ознака 1000V VDE DIN EN 60900 или одговарајуће.
Посебни захтеви за позицију бр.62: Кљешта комбинована, изолована 180mm
Клешта комбинована 180mm са двокомпонентним ергономским рукохватом 1000V,
чељусти окаљене мин. 63HRC за сечење челичне опружне жице мин. 2mm тврдоће
2300N/mm2, хромиране DIN5746 на дршкама утиснута или изливена ознака 1000V и
стандард IEC60900 или одговарајуће
Посебни захтеви за позицију бр.63: Кљешта универзална папагај изолована 250mm
Клешта папагајке 250mm са окаљеним самостежућим чељустима мин.60HRC, отвор
чељусти 50mm, прецизно подешавање отвора у мин. 20 позиција са двокомпонентним
рукохватом 1000V и дугметом за фиксирање отвора, хромирана DIN 8976 VDE IEC
60900 или одговарајуће
Посебни захтеви за позицију бр.64: Кљешта за скидање изолације изолована 160mm
Клешта за скидање изолације до Ø5mm l=160mm са двокомпонентним ергономским
рукохватом 1000V хромирано полирана, са опругом за отварање, подешавање завртњем,
на дршкама трајно утиснута или изливена ознака 1000V и стандард IEC60900 или
одговарајуће
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Посебни захтеви за позицију бр.65: Мазалица ручна мала декалемит 0,6 l са гибљивим
цревом
Опис и намена производа
Ручна декаламит мазалица са гибљивим цревом минималне дужине 300mm, запремине
600cm3, притиска од 27 do 41 MPa за подмазивање машина и опреме тежине 2 kg
Производ је сличан као слично као Yato каталошког броја YT-07042 или одговарајући.
Посебни захтеви за позицију бр.66: Одвијач са изолованом дршком у гарнитури 8
комада
Гарнитура изолованих одвијача, равни 0.4x2.5x80, 0.6x3.5x100, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125,
1.2x8.0x175mm и крстасти PH0x60, PH1x80, PH2x100mm са 1000V двокомпонентним
рукохватом, на телу утиснута или изливена ознака VDE DIN EN 60900 или одговарајуће
Посебни захтеви за позицију бр.67: Инспекцијска камера
Опис производа
-Инспекцијска камера служи да се лако могу прегледати тамна и тешко доступна места а
касније је могуће анализирати фотографије. Камера је опремљена главом са пречником
од само осам милиметара те тиме продире и кроз најмање отворе (система вентилације,
климатизације и грејања)
Техничке карактеристике
-Пречник главе камере је 8mm и дужином флекси кабла од 95cm
-Уграђени капацитет локалне меморије је осам слика и опција преноса података микро
SD картицом (формат FAT32, 4-32 GB)
-Дисплеј у боји од 2,31“ са резолуцијом од 320 x 240 пиксела
-Црно-бели контраст може се одабрати за јако рефлектујуће површине, као што је вода
или метал
-Ротација слике за 180° за промену перспективе
-Самообјашњавајући начин коришћења и управљања
-Дигитални зум и LED расвета на глави камере ( Број степени LED осветљења је 3 а Број
степени зумирања је 3)
- Степен заштите је IP 67
- Напон акумулатора је 4 x 1,5 V LR6 (AA) а време рада са једним акумулаторским
пуњењем је 4 h
- Тежина камере 0,39kg
-Дадатни прибор: мека торбица за лако спремање и ношење, акумулатоеске батерије 4 x
1,5 V LR6 (АА), утичница за миkро-SD картицу, кука, магнет, огледало са две чауре за
причвршћивање прибора и упутство за употребу.
Гаранција 3 године
Инспекцијска камера је слична “Bosch” инспекцијској камери кат.број (0603687000) или
одговарајућа.
Посебни захтеви за позицију бр.68: Ампер кљешта 0-600A
Макс. отварање клешта 34mm
iFlex™ савитљива сонда
Јачина струје AC: 0-600.0A
Јачина струје DC: 0-600.0A
Напон AC: 0-600.0V
Напон DC: 0-600.0V
Отпорност: 0-6000Ω
Капацитет: 1 μF - 1000 μF
Тачност јачине струје AC/DC: 2%±5 (50/60Hz)
Тачност напона AC/DC: 1.5/1%±5 (50/60Hz)
Јавна набавка бр. 76/18
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Тачност отпорности: 1%±5
Радна температура: -10°C до +50°C
Категорија: CAT IV 600V, CAT III 1000V
Производ је сличан типу Fluke 374 FC или одговарајући
Уз иструмент испручити следећу опрему:
Флексибулна струјна клешта (сонду) 10 inches и Флексибулна струјна клешта (сонду) 18
inches за проширење мерења до 2500 А
Тест каблови (црвени, црни)
Припадајућу батерију
Упуство за руковање
Припадајућу торбу
Сертификат о калибрацији (само комплет)
Понуђач мора у понуди доставити изводе из Каталога произвођача, са обележеним
артиклима
који
се
нуде
за
позиције
:
9,16,17,38,42,43,44,50,51,52,53,54,55,61,62,63,64,65,67 и 68.
2.Гарантни рок
Гаранција за испоручена добра према декларацији произвођача. Гарантни рок почиње да
тече од дана када је записнички констатован квалитативни/квантитативни пријем добара.
3.Рок испоруке не дужи од 45 дана од дана закључења уговора.
4.Место испоруке : магацин 045 Топчидер у Београду.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75
И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.Услови за учешће у поступку јавне набавке чл.75 Закона о јавним набавкама
1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75 Закона о
јавним набавкама и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75 ст.1 тач.1) Закона о јавним набавкама;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2 )
Закона о јавним набавкама;
3) Да је измироио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4 ) Закона о јавним набавкама;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним набавкама;
5) Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време доношења понуде (члан. 75.ст. 2.) Закона о јавним
набавкама. Обрасци изјава дати су у конкурсној документацији.
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76 Закона о
јавним набавкама и то:
Нема
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог
закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је
поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач је дужан да и за подизвођача достави Изјаву о испуњености услова из
члана чл. 75. ст. 2. овог закона
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4). Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из
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групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави Изјаву о испуњености услова из
члана чл. 75. ст. 2. овог закона.
2. Упутство како се доказује испуњеност
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4, Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем Изјаве, (
Образац изјаве понуђача дат је у поглављу IV одељак 3 ), којом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл.75. Закона о јавним набавкама, дефинисане овом конкурсном
документацијом, осим услова из чл.75 ст. 1 тач. 5 ) Закона о јавним набавкама.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Лице уписано у регистар понуђача код установе надлежне за регистрацију није
дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност услова из члана 75.
став 1 тачка (1) до (4) Закона о ЈН. У том случају понуђач је у обавези да у понуди
наведе интернет страницу на којој су напред наведени подаци јавно доступни.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен
овим законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Чланом 79. став 2 ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) предвиђено је да је,
ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4., овог закона, наручилац пре
доношења одлуке о додели уговора може да од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова,
а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Наручилац може доказе да затражи и од осталих понуђача. Наручила није
дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог
понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог
наручиоца.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописан начин.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издат од старане
надлежних органа те државе.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке мале вредности материјала за потребе одржавања ескалатора,
климатизације, вентилација и грејања, набавка бр. 76/18 , испуњава све услове из чл. 75.
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности вредности набавка материјала за
потребе одржавања ескалатора, климатизације, вентилација и грејања, набавка бр. 76/18,
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача,а пожељно је и број телефона и
евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за
набавке и централна стоваришта, писарница у приземљу бр. 134, Немањина 6,
11000 Београд са назнаком: ,,Понуда за Јавну набавку материјала за потребе
одржавања ескалатора, климатизације, вентилација и грејања бр. 76/18 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до 12:00,
сати, дана 20.09.2018. године.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази
обележити време пријема и евединтирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Попуњен печатом оверен и потписан „ Образац понуде“, који је саставни део
конкурсне документације
 Попуњен печатом оверен и потписан Образац „ Подаци о подизвођачу“, који
је саставни део конкурсне документације ( уколико понуђач наступа са
подизвођачем)
 Попуњен печатом оверен и потписан Образац „Подаци о учеснику у
заједничкој понуди“, који је саставни део конкурсне документације ( уколико
понуду подноси група понуђача )



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

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив треба доставити на адресу „Инфраструктура железнице
Србије“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, писарница у приземљу бр.
134, Немањина 6, 11000 Београд, са назнаком :
„Измена понуде за Јавну набавку материјала за потребе одржавања ескалатора,
климатизације, вентилација и грејања број 76/18- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за Јавну набавку материјала за потребе одржавања ескалатора,
климатизације, вентилација и грејања број 76/18- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за Јавну набавку материјала за потребе одржавања ескалатора,
климатизације, вентилација и грејања број 76/18- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за Јавну набавку материјала за потребе одржавања
ескалатора, климатизације, вентилација и грејања број 76/18- НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно да назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у јавној понуди.
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати као у више
заледничких понуда.
У обрасцу понуде ( поглавље VI ), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли понуду подноси самостално или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвоче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV, конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова ( Образац изјаве из поглавља IV одељак 3 ).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршења уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Ст. 4 тач. 1) и 2)
Закона и то податке о:
 Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Уколико група понуђача у понуди не достави наведени Споразум понуда ове групе
понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су тражени у
конкурсној документацији за предметну јавну набавку за подношење заједничке понуде,
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на начин и под условима дефинисаним конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку и обрасце попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране
овлашћеног лица понуђача на начин дефинисања конкурсном документацијом за
подношење заједничке понуде.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга или задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ( „Сл. гласник РС” бр. 119/2012 ), купац ће извршити плаћање
преносом средстава на текући рачун продавца, у року не дужем од 45 дана од дана
пријема рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун продавца.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Купац нема обавезу издавања инструмената обезбеђења плаћања ( менице, банкарске
гаранције, акредитиви и слично ).
Цене из понуде продавца су фиксне и непромењиве до коначног извршења уговорних
обавеза.
8.2. Захтев у погледу рока за испоруку
Крајњи рок испоруке не може бити дужи од 45 календарских дана рачунајући од
дана закључења уговора.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
У случају истека важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредност понуде предметне јавне набавке из конкурсне документације се изражава у
динарима (РСД).
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Цена је исказана са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, стим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је обавезан да у понуди достави бланко сопствену меницу са меничним
овлашћењем за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности
понуде пез ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу-писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од опција понуде.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, понуђач благовремено не
потпише уговор о јавној набавци, понуђач не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, достави на име
гаранције за добро извршење посла, бланко соло меницу са меничним овлашћењем
на 10% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужим од уговореног
посла за коначно извршење посла. Такође је потребно доставити и копију депо картона
лица овлашћених за потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је
меница регистрована код Народне банке Србије.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, понуђач
доставља ново менично овлашћење на исти износ, а са 30 дана продуженим роком
важења.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршио своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре истека
рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим среством.
Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе,
понуђач је дужан да продужи важење средстава финансијског обезбеђења, а према
условима из Модела уговора, односно Уговора.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и централна
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стоваришта, Немањина 6, 11000 Београд, електронске поште на e-mail:
nabavke.infra@srbrail.rs , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењем конкурсне документације, одговор и ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурнсе документације ЈН бр.76/18“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу ( увид ) код понуђача,
односно његовог подизвођача ( члан 93. Закона ).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу ( увид ) код понуђача, односно његовог подизвођача наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу ( увид ) код понуђача, као и његовог подизвођача.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
13.
ВРСТА
КРИТЕРИЈУМА
ЗА
ДОДЕЛУ
УГОВОРА,
ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА
ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА
ЗА
СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума „ најнижа
понуђена цена“.
Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума
најнижа понуђена цена.
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14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом, имају идентичан рок важења
понуде ( опција понуде ), предност при додели уговора ће имати понуда чији је понуђач
понудио краћи рок испоруке.
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. ( Образац изјаве из
поглавља IV одељак 3. ).
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу на адресу „Инфраструктура железнице
Србије“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, писарница у призељу бр. 134, ул.
Немањина 6, Београд, са назнаком „Захтев за заштиту права за Јавну набавку материјала
за потребе одржавања ескалатора, климатизације, вентилација и грејања бр. 76/18“, а
копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којом се оспорава врста поступка, садржина за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2.
овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неисправности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштитиу права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понудеа, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из ст.3. и 4. члана 149. ЗЈН, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења предходнох захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150.ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштити права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, на адресу
nabavke.infra@srbrail.rs , у радно време Наручиоца, радним данима од понедељка до
петка од 08:00 до 16:00 часова или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и централна
стоваришта, Београд, Немањина 6, писарница у приземљу бр.134, са назнаком
предмета и броја јавне набавке. Уколико се Захтев за заштиту права доставља е –
поштом, пожељно је да се уз скенирани овај документ са печатом и потписом
овлашћеног лица понуђача ( подносиоца захтева ), исти достави и у Word формату
ради бржег и ефикаснијег постпуања наручиоца ( без преписивања навода
подносиоца захтева ).
Висина таксе
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 60.000 динара.
Уплата таксе : интернет адреса Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавне набавке линк:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ број 124/12; у даљем тексту :
ЗЈН ) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду
о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописану чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се :
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:
1. Да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
2. Да представља доказ о извршеној уплати таксе , што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован као и датум извршења налога *Републичка комисија може да
изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачунодостављеног од
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стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
3. Износ таксе из члана 156. ЗЈН из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши
4. Број рачуна : 840-30678845-06
5. Шифра плаћања : 153 или 253
6. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права
7. Сврха : ЗЗП; позив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права
8. Корисник : буџет Републике Србије
9. Назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе
10. Потпис овлашћеног лица банке
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарство финансија,
Управа за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1. И 10., за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна треора, а који се води у Управи за трезор (
корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава ).
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије која сарджи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права ( банке и други субјекти ) који имају отворен рачун код Народне банке
Србије у складу са законом и другим прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за пренос:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подошење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона о ЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре итека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5.
Закона о ЈН.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за Јавну набавку материјала за
потребе одржавања ескалатора, климатизације, вентилација и грејања бр. 76/18
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Правно лице разврстано по величини:
-микро
-мало
-средње
-велико
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Јавна набавка бр. 76/18
29/45

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

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

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Материјал за потребе одржавања ескалатора,
климатизације, вентилација и грејања бр. 76/18
Укупна цена без ПДВ-а, РСД

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

у року од 45 дана од дана пријема рачуна

Рок испоруке

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

Рок важења понуде

Гарантни рок

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

- заокружити валуту понуде
Датум
__________________________

Понуђач
М. П.
________________________________

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

закључују
УГОВОР О ИСПОРУЦИ ДОБАРА
Предмет уговора
Члан 1.
Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе Купца и Продавца по основу
набавке материјала за потребе одржавања ескалатора, климатизације, вентилација и
грејања. Уговорне стране су сагласне да Продавац за Купца изврши испоруку
измењивача топлоте, опреме за климатизацију и хлађење и уређаја за филтрирање, у
свему према понуди бр.______од___________год. и ценама из обрасца структуре цене
који се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део.
Рок и место испоруке
Члан 2.
Продавац ће извршити испоруку из члана 1. Уговора у року од ______ календарских
дана од дана закључења уговора.
Испорука добара у магацин Купца, 045 Топчидер, Београд,
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора износи _______________динара
(словима: __________________________________________________________________),
односно ___________________ динара са ПДВ-ом,
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(словима: __________________________________________________________________).
Укупна вредност ПДВ-а износи _____________________ динара.
Члан 4.
Купац се обавезује да ће Продавцу уговорену цену из члана 3. овог уговора уплатити на
његов текући рачун__________________________код _______________________банке, у
року од 45 дана од дана пријема рачуна.
Обавезе Продавца
Члан 5.
Понуђач мора у понуди доставити изводе из Каталога произвођача, са обележеним
артиклима
који
се
нуде
за
позиције
:
9,16,17,38,42,43,44,50,51,52,53,54,55,61,62,63,64,65,67 и 68.
.
Контрола квалитета – квалитативни пријем
Члан 6.
Квалитативан и квантитативни пријем вршиће се на месту испоруке о чему ће се
саставити записник.
Гаранција
Члан 7.
Гаранција за испоручена добра према декларацији произвођача. Гарантни рок почиње да
тече од дана када је записнички констатован квалитативни пријем.
Гаранције за добро извршење посла
Члан 8.
Продавац је дужан да приликом закључења уговора достави уредно потписану сопствену
бланко меницу, без жираната у корист купца, са овлашћењем за попуњавање у висини од
10 % вредности уговора без ПДВ-а са клаузулом „без приговора“, „по виђењу“,
„неопозива“ и „безусловна" као средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла. Меница мора да важи тридесет дана дуже од истека рока важења уговора. Aкo сe
зa врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрних oбaвeза вaжнoст
менице мoрa дa сe прoдужи за нових 30 дана од новоутврђеног рока испоруке.
Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном
промету („Сл. лист СРЈ” бр. 3/02 , 5/03 , „Сл. гласник РС” бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др.
закон, 31/11).
Са меницом, Продавац је дужан да достави и копију картона депонованих потписа
издатог од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и податком о
броју текућег рачуна који се наводи у меничном овлашћењу, ОП образац – оверен
потпис лица овлашћеног за заступање и доказ о регистрацији менице у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
(„Службени гласник РС" број 56/2011).
Уколико Продавац приликом закључења уговора не достави средство финансијског
обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Купац може да раскине
уговор.
Члан 10.
Ако продавац не изврши уговорне обавезе у уговореном року дужан је да за сваки дан
закашњења плати Купцу уговорну казну од 10/00 (један промил) дневно на вредност
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извршених испорука са закашњењем, с тим да укупна казна не може бити већа од 5%
(пет процената) вредности уговора.
Делимично извршење испоруке добара у предвиђеном року на искључује обавезу
плаћања уговорне казне за део неизвршених испорука добра.
Ако Продавац једнострано раскине уговор или изврши испоруку која битно одступа од
уговорених одредби по питању квалитета и рокова извршења испоруке добара, Купац
има право да депоновану гаранцију за добро извршење посла поднесе на наплату.
Раскид уговора
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да се уговор може раскинути споразумно.
Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава
своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду
причињене штете.
Уговорне стране су обавезне да о раскиду уговора обавесте другог уговарача писменим
путем.
Виша сила
Члан 12.
Уговорне стране ослобађају се делимично или у потпуности последица неизвршења
обавеза по овом уговору уколико је неизвршење резултат деловања више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних
страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа
од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други
писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање
околности више силе, а која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу,
изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се санкције због
неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и
то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока
отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Решавање спорова
Члан 13.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у
Београду.
Измена и допуна уговора
Члан 14.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај уговор.
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Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине уговор уколико
Продавац не изврши испоруку која је предмет јавне набавке, у уговореном року, као ни у
накнадном року који му Наручилац одреди.
Остале одредбе
Члан 15.
За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима.
Уговор ступа на снагу и примењује се даном обостраног потписивања, и достављањем
бланко соло менице за добро извршење посла, сходно члану 6. овог уговора.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Купац задржава 3
(три) примерка, а Продавац 3 (три) примерка.
за ПРОДАВЦА

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

______________________________

_____________________________________
др Мирољуб Јевтић

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

Бр.

Назив

1

2

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Лежај куглични конусни са
припадајућом хилзном и омега
ливеним кућиштем за осовину Ø20
Тип YSA205-2FK+H2305+SY505M
Лежај куглични конусни са
припадајућом хилзном и омега
ливеним кућиштем за осовину Ø25
Тип YSA206-2FK+H2306+SY506M
Лежај куглични конусни са
припадајућом хилзном и омега
ливеним кућиштем за осовину Ø40
Тип YSA209-2FK+H2309+SY509M
Испорука осовине по узорку за
вентилатор „Термовент“ DAC 400
дужине око 720mm
Испорука осовине по узорку за
вентилатор „Термовент“ DAC 200
дужине око 580mm
Испорука осовине по узорку за
вентилатор „Термовент“ DAC 315
дужине око 660mm
Испорука турбине и осовине по
узорку за вентилатор „Термовент“
DAC 630 прешник турбине 630mm
Кофил филтер класе G3 за системе
вентилације у ролни ширине 2m,
тежине 180-200 gr/m²
Картуше са литијумском машћу за
акумулаторску мазалицу LGWA
2/0,4 kg сличан ,,SKF“

Фреон R 22

11 Kондезатор за сплит системе
климатизације 35µF, 400-450V
12 Клин ремење SPZ 2400mm

сличан ,,Rubena“
13 Клин ремење SPZ 1800 mm
сличан ,,Rubena“
14 Клин ремење SPZ 1450 mm
сличан ,,Rubena“
15 Клин ремење SPZ 1050 mm
сличан ,,Rubena“
16 Зидни ормарић за прву помоћ са
комплетним садржајем
17 Бургија спирална за метал
гарнитура 1-13mm
18 Лист за металну пилу
300x23x0,7/22
19 Завртањ са шестоугаоном главом
без матице 8x80mm
20 Завртањ са шестоугаоном главом
без матице 6x60mm

Јед. Цена у
РСД без
ПДВ-а
3

Ј.мере

Количина

Укупно у
РСД

Каталошки
број

4

5

6

7

ком

2

ком

8

ком

4

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

m²

120

ком

4

kg

40,8

ком

6

ком

10

ком

6

ком

4

ком

2

ком

3

гар.

2

ком

50

ком

100

ком

100
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21
22
23
24
25

Завртањ са шестоугаоном главом
без матице 10x80mm
Завртањ са шестоугаоном главом
без матице 12x80mm
Завртањ са шестоугаоном главом
без матице 14x70mm
Завртањ са упуштеном главом
5x20mm чврстоће 8.8
Завртањ са упуштеном главом
8x30 mm чврстоће 8.8

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

26

Mатица шестоугаона М-10

ком

100

27

Mатица шестоугаона М-6

ком

100

28

Mатица шестоугаона М-8

ком

100

29

Mатица шестоугаона М-12

ком

100

30

Mатица шестоугаона М-14
Подложна плочица еластична М-8

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

31

34

Подложна плочица еластична М10
Подложна плочица еластична М12
Подложна плочица еластична М-6

35

Подложна плочица обична М-14

ком

100

36

Дитунг гумени за прирубницу
вентила DN80mm

ком

14

37

Спреј одвијач WD40 400ml
Прикључни кабл са кљештима за
електролучно варење комплет до
250А са хватаљком за масу и
електроду
Термо бужир комплет више
димензија

ком
комп.

4
1

комп.

1

kg
kg
ком

0,050

ком

1

ком

4

ком

2

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

32
33

38

39
40

Тинол паста за лемљење

41

Тинол жица за лемљење 1mm
Гребенасти прекидач ,,СТОП“ за
заустављање ескалатора
Маска за електролучно варење са
фотоћелијом

42
43
44
45
46
47

Батеријска преносна лед лампа
Чекић браварски 0,5 kg са дрвеном
дршком
Чекић браварски 1 kg са дрвеном
дршком
Чекић браварски 0,3 kg са дрвеном
дршком

48

Кључ окасти 18-19mm

49
50

Кључ виљушкасти 18-19mm
Момент кључ (кило кључ)
двострано деловање 20-120 Nm

51

Гедоре кључ гарнитура 22-55mm

52

Гедоре кључ гарнитура 4-13mm
Мазалица акумулаторска
максимални притисак 700 бари, са
мерачем протока масти и
гибљивим цревом дужине 900 мм,

53

0,200
15
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54

55

56

57

двобрзинска, пуњивом
акумулаторском батеријом и
пуњачем 230V слична типу „SKF“
TLGB20
Инструмент (ареометар) за
одређивање притиска,разлике
притиска и брзине протока ваздуха
Електомотор трофазни снаге 3kW,
четворополни (1400º/мин),
пречник осовине Ø28, са ногицама
за монтажу слична типу „Sever“
SAE3-100L2-4B3
Зупчаник пластични за жалузине
система вентилације пречник Ø122
mm, са отвором 13x13mm
Маказе универзалне за лим
дужине 280mm

58

Маказе за лим криве 350mm

59

Чекић од бакра 1kg са држаљом
Кантица (пумпица) за
подмазивање 0,5 литара
Кљешта за сечење, пљосната,
изолована 160mm
Кљешта комбинована, изолована
180mm
Кљешта универзална папагај
изолована 250mm
Кљешта за скидање изолације
изолована 160mm
Мазалица ручна мала декалемит
0,6 l са гибљивим цревом
Одвијач са изолованом дршком у
гарнитури 8 комада

60
61
62
63
64
65
66

ком

1

ком

1

ком

100

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

ком

2

гарн.

2

67

Инспекцијска камера

ком

1

68

Ампер кљешта 0-600 A

ком

1

Укупно цена у РСД, без ПДВ-а
Укупно цена у РСД, са ПДВ-ом
*или одговарајућа замена западно европског порекла.
У _____________________

за ПРОДАВЦА

Дана___________________
М.П.

________________________
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јед.цена без ПДВ-а,
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а,
 у
колони
7
уписати
технички
9,16,17,38,42,43,44,50,51,52,53,54,55,61,62,63,64,65,67 и 68..
 На крају уписати укупну цену услуге без и са ПДВ-ом.

опис,

Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке укључујући
превоз до магацина Купца.
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За јавну набавку материјала за потребе одржавања ескалатора, климатизације,
вентилација и грејања.,
набавка бр. 76/18
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:
- достављање овог обрасца није обавезно
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
За јавну набавку материјала за потребе одржавања ескалатора, климатизације,
вентилација и грејања.,
набавка бр. 76/18
У складу са чланом 26. Закона,
____________________________________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку набавке материјала за потребе одржавања ескалатора, климатизације,
вентилација и грејања., набавка бр. 76/18, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

Јавна набавка бр. 76/18
43/45

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)
ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ БР _____
Датум:
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Тендер гаранција на позив према URDG 758














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

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

......................................................
(потпис)
……………………………………….
(функција)
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Модел меничног овлашћења ( доставља се уз уговор )
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платог промета,
ДУЖНИК: __________________________________________________________
Седиште: ___________________________________________________________
Матични број: _______________________________________________________
ПИБ: _______________________________________________________________
Текући рачун: _______________________________________________________
Код банке: __________________________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" ад - Београд, Немањина 6,
ПИБ: 109108420, матични број: 21127094
Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“,
„безусловна“, „на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија ___________
на износ _____________________________ динара
(словима:_________________________________________)
на
име
средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, а коју Корисник може
реализовати ако горе наведени дужник не извршава или неуредно извршава своје обавезе
по основу Уговора ____________________________________________________ дел. број
Дужника ______________ од ______________године,
дел. број Корисника
______________ од ______________ године, који је закључен након спроведеног
поступка јавне набавке број ЈН МВ 76/18
Рок важења менице је до ___________________ године.
Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" ад, Немањина 6 - Београд
да горе наведену меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први позив, без
права на приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих рачуна
Дужника.
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет
свих наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број ____________________ и
да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну/има уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене
лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника ___________________.
Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за
Дужника, 1 (један) за Корисника.
Датум издавања овлашћења

Дужник – издавалац менице
М.П.

____________________________
Потпис овлашћеног лица
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