
 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Факс: +381 11 3290740 

Телефон: +381 11 3292082 

е-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број:  33/2015 - 2665 

Датум: 27.04.2015. године 
 

Предмет: Питања и одговори (број 1.) конкурсне документације за jавну набавку обручева 

точкова, у отвореном поступку, по партијамa, јавна набавка број 3/2015. 
 

Потенцијални понуђач је доставио следећи захтев за појашњење конкурсне документације: 

 

Питање бр. 1: Молимо да потврдите да ли дoкази из документације, који се води под тачком 

3.1.4 (пореска потврда) могу да буду старости до два месеца од дана објављивања конкурсне 

документације, у складу са Упутством за сачињавање понуда, страна 16? 
 

Одговор: Докази из тачака 3.1.2, и 3.1.4 не могу бити старији од два месеца од дана отварања 

понуда. 

 

 

Питање бр. 2: Молимо да потврдите да ли су наручиоцу прихватљиве банкарске гаранције за 

озбиљност понуде и добро извршење посла, издате од стране NLB Banke A.D. Београд? 

 

Одговор: Наручилац прихвата банкарске гаранције издате од NLB банке А.Д. Београд. 

 

 

Питање бр. 3: Молимо да потврдите, да ли је код израде и контроле производње предметних 

обручева (у обе партије) неопходно поштовати свих тачака од 6.1 до 6.9 из UIC 810, укључујући 

и испитивање обручева на удар (тестом слободног пада терета), као и испитивање обручева 

магнетоскопијом? 

 

Одговор: Све што се тражи техничким условима мора се испитати. Полаз свих испитивања на 

удар, па после тог испитивања иду остала према техничким условима. 

 

 

Питање бр. 4: Да ли страни понуђач који доставља понуду, треба да у Обрасцу понуде и у 

Моделу Уговора попуњава рублику са ПДВ-ом Р. Србије (20%), с обзиром да цену понуде, 

исказује Наручиоцу без ПДВ-а Републике Србије? 

 

Одговор: Страни понуђач није у обавези да у Образцу понуде и Моделу Уговора попуњава 

рублику са ПДВ-ом Републике Србије. 
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Питање бр. 5: Молимо Вас, да нам доставите, у сарадњи са Вашим шпедитером, а ради 

калкулације код процене упоредивости понуда различитих понуђача на паритету FCA магацин 

Наручиоца (Incoterms 2010) и DAP магацин Наручиоца (Incoterms 2010) вредност фиксних 

царинских трошкова и шпедитерских трошкова за које се увећава понуда понуђача који нуди 

робу EU порекла-праћену обрасцем EUR 1 (било у валути, било у процентима), а која би била 

испоручена на паритету DAP магацин Наручиоца? 

 

Одговор: Трошкови шпедиције се обрачунавају у износу од 0,5%, уз приложену документацију 

EUR 1нема трошкова царине. 

С’ Поштовањем, 

 

 

 

Председник комисије 

 

 

__________________________ 

Александар Јовановић, дипл.маш.инг.ср 


