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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Телефон: +381 11 362-00-94
e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs
Број: 24/2020-200
Датум: 30.01.2020.
ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 14 за јавну набавку радова на изградњи нове
железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу, у
отвореном поступку, набавка бр. 79/2019
Питање бр. 1:
„У питањима и одговорима бр. 13 објављеним на Вашем сајту у питању број 1
доставили сте одговор који се може погрешно схватити тј. да понуђач из иностранства
може потврдити испуњеност услова из члана 75 и 76 ЗЈН достављањем оверене
изјаве о испуњености услова.У члану 77 ЗЈН (доказивање услова) стоји:
„Наручилац може одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или
појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, доказује
достављањем изјаве којом понуђач под пуном матеруијалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове“
Молимо да потврдите да Понуђач, без обзира да ли је инострана или домаћа
компанија, мора доставити доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5),
тј. да има важећу дозволу надлежног органа Републике Србије за обављање
делатности која је предмет јавне набавке“.
Одговор бр. 1:
Понуђач, без обзира да ли је у питању домаћа или инострана компанија, мора
доставити доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5), тј. да има
важећу дозволу надлежног органа Републике Србије за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, како је прописано Законом о јавним набавкама и
како је наведено и у конкурсној документацији.
Наведени одговор у питањима и одговорима бр. 13 се односио на достављање
доказа који се издају у матичној земљи иностраног понуђача.
Питање бр. 2:
„У питањима и одговорима бр. 13 објављеним на Вашем сајту у одговору на питање
број 2: “Опремање пруге пружним телрефонским уређајима мора бити у складу са
члановима 10 и 11, као и Прилогом 2 Правилника о техничким условима и одржавању
железничке телекомуникационе мреже и Пројектним задатком“.
Молим да потврдите да техничко решење мора предвидети полагање пружног
бакарног кабла одговарајућег капацитета да би били испуњени услови из чланова 10
и 11, као и Прилога 2 Правилника о техничким условима и одржавању железничке
телекомуникационе мреже и Пројектним задатком?“

Одговор бр. 2:
Правилником
о
техничким
условима
и
одржавању
железничке
телекомуникационе мреже као и Пројектним задатком јасно је дефинисана
врста кабла.
Питање бр. 3:
“Mолимо Вас да одговорите на следеће питање:
Задати текст писама о намерама банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције за повраћај аванса, за добро извршење посла и за отклањање недостатака
у гарантном року су обавезујућег карактера. Како обавезујућа писма оптерећују
кредитне линије исто као и банкарске гаранције, то Вас молимо да дозволите да
писма буду необавезујућег карактера као и да текст писама о намерама банке буде у
складу са формама писама која обезбеђују банке (свака банка има своју форму
писма). Након доделе посла и потписивања Уговора достављају се банкарске
гаранције којима се обезбеђује повраћај аванса, добро извршење посла и отклањање
недостатака у гарантном року.
Прилог: Пример текста необавезујућег писма Raiffeisen banke“.

o
o PISMO O NAMERAMA br.___/20__
izdavanja garancije

Obavešteni smo da naš komitent, __________________, namerava da podnese
svoju ponudu za učešće na pozivu za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku javne
nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za ________________________________
(javna nabavka br.___).
Po nalogu našeg komitenta, mi, Raiffeisen banka a.d. Beograd, 11070 Novi
Beograd, Đorđa Stanojevića 16, ovim izjavljujemo svoju spremnost u principu, bez ikakve
dalje obaveze sa naše strane, da izdamo neopozivu, bezuslovnu, bez prigovora i na prvi
poziv naplativu bankarsku garanciju za _______________, na iznos od ______________
(slovima: _____________________), sa rokom važnosti do __________, pod uslovom da
ugovor bude zaključen i mi primimo odgovarajući zahtev od našeg komitenta praćen
zadovoljavajućom dokumentacijom i pozitivnom odlukom nadležnih organa Banke.
Ovo pismo o namerama važi do ________.godine i ne podrazumeva bilo kakvu
obavezu od strane naše Banke.
U Beogradu,
Одговор бр. 3:
За Наручиоца је прихватљива форма писма о намерама банке које садржи
елементе дате у обрасцима из конкурсне документације, везано за издавање
банкарске гаранције (о спремности банке да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију...).“

Комисија за јавну набавку

