„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6

___________________________________________________________________________

Број: 7/2018-128
Датум: 15.08.2018. године

ПРЕДМЕТ : Измене и допуне бр.1 -поступак јавне набавке
дизела и бензина за друмска возила (набавка бр.6/2018)
Након објаве конкурсне документације за јавну набавку дизела и бензина за
друмска возила Наручиоц је на странама број: 37/52, 39/52 и 50/52, уочио
штампарске грешке.
Да би потклонио уочени недостатак, Наручиоц је на поменутим страницама
извршио одговарајуће исправке, односно измене текста конкурсне
документације, и продужио рок за достављање понуда.
Горе наведене странице са исправљеним грешкама имају следећи изглед:

Решавање рекламација
Члан 9.
Купац има право на рекламацију количине и квалитета испоручене робе.
У случају приговора на количину робе, Купац одмах обавештава Продавца, који је дужан
да упути Комисију за решавање рекламација, која ће на лицу места утврдити чињенично
стање и о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет робе, Купац обавештава Продавца у року од 24 часа од
сазнања за недостатак , који упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на
анализу.
Уговорна казна
Члан 10.
Ако продавац закасни да испоручи уговорена добра у уговореном року дужан је да за
сваки дан закашњења плати примаоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно на
вредност извршене испоруке са закашњењем, с`тим да укупна казна не може бити већа од
5% од укупне вредности уговора.
Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.
Ако Продавац једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа од
уговорних одредби по питању количина и рокова испоруке, купац тј. "Железнице
Србије"ад., има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања продавца, из члана
11 Уговора, поднесе на наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Понуђач ће у моменту закључења Уговора доставити Наручилацу бланко соло меницу
за добро извршење посла, на износ од 10% од вредности Уговора (без ПДВ-а), која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи
од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости. Гаранција за добро извршење
посла биће изражена у динарима.
У случају продужетка рока за извршење Уговора, Продавац је у обавези да Купцу достави
ново менично писмо на исти износ, роком важности 30 дана дужим од новоутврђеног рока
за извршење Уговора у целости.
Бланко соло меница за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада за губитак
до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје обавезе по овом Уговору.
Бланко соло меницу за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе.
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења Продавцу, пре истека рока
трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.
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Решавање спорова
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде
могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду, Република Србија.
Измена и допуна Уговора
Члан 16.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен у истој форми, сагласношћу уговорних
страна.
У случају потребе Купац може, након закључења уговора о јавној набавци, без
спровођења поступка јавне набавке, у складу са чл.115 ЗЈН, повећати обим предмета јавне
набавке максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, с тим да
укупно повећање не може бити веће од вредности прописане у ЗЈН, о чему ће Купац и
Продавац закључити одговарајући Анекс.
Члан 17.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној
статусној или организационој промени.
Ступање на снагу
Члан 18.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговорних страна, а примењује
се од дана издавања гаранције за добро извршење посла.
Рок важења Уговора
Члан 19.
Овај Уговор важи 12 месеци, а најдуже до испуњења уговорених обавеза.
Остале одредбе
Члан 20.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе Закони Републике Србије.
Члан 21.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених страна
припада по 3 (три) примерка.
за ПРОДАВЦА

за КУПЦА
„Железнице Србије“ ад

________________________
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XIV ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за озбињност понуде
Набавка бр. 6/2018
(доставља се уз понуду)
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
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: „Железнице Србије“а.д.
Седиште/адреса: Београд, Немањина бр.6
Текући рачун: 160-443925-14
Матични број: 200382284 ПИБ: 103859991
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За корисника бланко, соло менице
Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. _____________ , овлашћујемо „Железнице
Србије“ ад 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 „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 - „Железнице Србије“а.д. Београд
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да
поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона и
истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за
наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из предмета.
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених лица
за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, промене
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2018. године
ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________ М.П.
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