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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12),
чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
68/2014, деловодни број 2/2014-47 и Решења о образовању комисије за јавну
набавку 68/2014, деловодни број 2/2014-48, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку, по партијама, за ЈН
бр. 68/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I
II

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења услуге, место
извршења услуге,
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Обрасци за партију 1
Обрасци за партију 2
Обрасци за партију 3
Обрасци за партију 4
Обрасци за партију 5
Обрасци за партију 6
Обрасци за партију 7
Обрасци за партију 8
Обрасци за партију 9
Обрасци за партију 10
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Обрасци за партију 12
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22
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд
Адреса: 11000 Београд, Немањина 6
Интернет страница: www.zeleznicesrbije.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке обликоване по партијама, је набавка добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, и то:
Партија 1: дизалицe за возила
Партија 2: лестве са платформом
Партија 3: виљушкари
Партија 4: машине за утовар или руковање
Партија 5: дизалице котураче и чекрци
Партија 6: усисивачи
Партија 7: опрема за електрозаваривање
Партија 8: делови ручних алата
Партија 9: систем за видео надзор
Партија 10: разни инструменти за мерење и испитивање
Партија 11: делови и прибор за машине алатке за обраду метала
Партија 12: рачунарска опрема и материјал
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци,
за сваку партију посебно.
5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговорa
Критеријум за доделу уговора за све партије је најнижа понуђена цена.
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6.Цена и начин плаћања
Понуђач у Обрасцу понуде мора навести јединичну и укупну цену која се
изражава у РСД или ЕУР, уколико нуде робу која је 100% произведена ван
територије Р.Србије, што доказују достављањем оригинал овлашћења
произвођача уз понуду. Цена се наводи без урачунатог пореза на додату
вредност, на захтеваном паритету.
Понуђене јединичне цене робе су фиксне до коначне реализације
уговора.
Плаћање ће се вршити након издавања фактура и пријема робе у
магацин наручиоца у року од 45 дана.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати
понуда у којој је дат краћи рок испоруке.
Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом имају и идентичан рок
испоруке, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком
важења понуде (опција понуде).
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу
извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу
уговора.

7. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:
- са интернет странице наручиоца www.zeleznicesrbije.com
- са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12), позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.
Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12).
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да је
достави у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда
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тј. најкасније до 08.12.2014. год. до 11.00 часова (по локалном времену), без
обзира на начин подношења и то на адресу: "Железнице Србије" ад - Сектор
за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 15, Ул. Здравка
Челара 14а, 11000 Београд, Република Србија.
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, на којој се, на предњој страни, ставља заводни
печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи текст:
"Понуда за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, за партију/е_________, ЈН 68/2014- НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, email адресу и име контакт особе.
Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се
неблаговременом и неће се отварати, а наручилац ће је по окончању поступка
отварања вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком
да је поднета неблаговременo.
9. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за
достављање понуда, тј. 08.12.2014. године, са почетком у 12.00 часова, у
просторијама Наручиоца, "Железнице Србије", ад у Београду, Здравка
Челара 14а, соба 33.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да најкасније на
јавном отварању понуда достави овлашћење за учешће у поступку отварања
понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то:
презиме и име, број личне карте, СУП који је издао и ЈМБГ. За стране
држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које
долази.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана
јавног отварања понуда.
12. Контакт служба
Сектор за набавке и централна стоваришта:
- факс: 011/3290740
- е-mail: nabavka@srbrail.rs
радним даном од 10-14 часова.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Назив и шифра из општег речника набавки
Предмет јавне набавке је набавка добара за оспособљавање Депоа у Земуну
за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,по партијама и то:
- Партија 1-дизалице за возила – шифра из речника : 34326200
- Партија 2-лестве са платформом - шифра из речника : 44481000
- Партија 3-виљушкари - шифра из речника : 42415110
- Партија 4-машине за утовар или руковање - шифра из речника : 42418900
- Партија 5-дизалице котураче и чекрци - шифра из речника : 42411000
- Партија 6-усисивачи – шифра из речника : 42999100
- Партија 7-опрема за електрозаваривање – шифра из речника : 42662100
- Партија 8-делови ручних алата - шифра из речника : 42676000
- Партија 9-систем за видео надзор - шифра из речника : 32323500
- Партија 10-разни инструмети за мерење и испитивање – шифра из речника :
38900000
- Партија 11-делови и прибор за машине алатке за обраду
метала- шифра из речника : 42674000
- Партија 12-рачунарска опрема и материјал - шифра из речника : 30200000

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
УСЛУГЕ
1. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара
ПАРТИЈА 1: ДИЗАЛИЦЕ ЗА ВОЗИЛА
Техничка спецификација
Понуђени комплет вретенастих дизалица требало би у потпуности да задовољи
Опште и Посебне техничке услове, као и да буде направљен од
најквалитетнијег материјала и компонената које би обезбедиле савршено
функционисање у наведеним условима.
Бр.

Опис робе

Ком.

Рок испоруке у
месецима

Вретенастa дизалицa носивости 20 t
1

Вретенасте дизалице користиће се за
задизање ЕМВ произвођача " STADLER" тип
FLIRT 3

18

3

2

Командни пулт за синхроно управљање 16
дизалица

1

3
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Осигурање квалитета
Квалитет понуђеног производа треба да буде у складу са стандардима ISO
9001.
Додатне услуге
 Монтажа комплета вретенастих дизалица;
 Пуштање вретенастих дизалица у рад;
 Обука особља Наручиоца за руковање и одржавање испоручене опреме.
1. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Понуђени комплет вретенастих дизалица би требало да испуњава следеће
техничке услове.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
(ПЕРФОРМАНСЕ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Носивост вретенастих дизалица
Максимална висина дизања
Минимална висина дизања
Врста погона
Погон електромотора
Начин позиционирања вретенастe
дизалицe

7.

Начин управљања

8.

Стартно оптерећење

1.1.

Захтеване вредности
20 t
2.700 mm
400 mm
Електрични
3x380V; 50Hz
Могућност лаког позиционирања вретенасте
дизалице
Даљински, са једног управљачког пулта за
16 дизалица који треба да омогући:
- појединачни рад свaке од дизалица
- синхрони рад свих шеснаест дизалица
Неопходно је да систем буде опремљен
сензорима притиска који ће омогућити
равномерно оптерећење у почетној фази
дизања.

ОСТАЛИ УСЛОВИ

1.1.1. Погонски напон дизалице је 3x380V, 50Hz.
1.1.2. Комплет дизалица – гарнитурa 16 ком. – припада управљачки орман који
се на електричну мрежу прикључује каблом дужине 25 метара потребног
пресека.
1.1.3. За прикључак дизалице на управљачки орман користе се каблови
потребне дужине за дизање ЕМВ "STADLER" - тип FLIRT 3 који је дужине
77 метара.
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1.1.4. Због лакше покретљивости управљачког ормана, исти мора бити
изведен на окретним точковима.
1.1.5. Управљачки орман треба да буде опремљен према следећим техничким
условима:
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
УПРАВЉАЧКОГ ОРМАНА
(1)
1. Главни осигурач
2. Главна склопка за укључено/искључено
3. Осигурачи електромотора
4. Осигурачи управљања
5. Даљински прекидач за управљање
6. Термо елемент за прекострујну заштиту сваког ел. мотора
7. Склопка за дизање и спуштање
8. Преклопник за групни и појединачни рад дизалице
9. Волт метар за мерење мрежног напона
10. Светлосна сигнализација
11. Цилиндар брава за укључење/искључење главне склопке
12. Заштитни трансформатор
13. Утичнице за прикључак каблова
14. Уземљење у складу са одредбама ЗНР
*Орман мора да задовољава све безбедносне услове предвиђене мерама
заштите не раду
1.1.6. Погон дизања и спуштања треба да буде са једном радном брзином, а
дизалице опремљене горњим и доњим граничним искључивачима.
1.1.7. Неопходно је да постоји светлосна и звучна сигнализација која прати
процес дизања и спуштања.
1.1.8. Уз комплет вретенастих дизалица неопходно је доставити и комплет
обавезно замењивих резервних делова за 2 године експлоатације.
Цена комплета треба да буде посебно наведена, али треба да буде
укључена у укупну цену понуде.
1.1.9. Комплет вретенастих стубних дизалица мора да омогући поуздано
ослањање ЕМВ "STADLER" - тип FLIRT 3 на шапу вретенасте дизалице
приликом задизања

2.

ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1.

Мерни систем
Мерни систем машине је метрички.
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2.1.1 Мерљиви параметри
Неопходно је обезбедити могућност подешавања висине горњих и доњих
граничних искључивача.
2.2.

РАД И БЕЗБЕДНОСТ

2.2.1 Неопходно је да постоји звучна и светлосна сигнализација која прати
процес дизања и спуштања
2.2.2 Командни орман и комплет вретенастих дизалица мора да задовољава
све безбедносне услове прописане мерама ЗНР

2.3.

ЗАХТЕВИ ОДРЖАВАЊА

2.3.1 За све позиције који чине понуду Понуђача, за опремање са новим
вретенастим дизалицама, потребно је, између осталог, обезбедити
следеће информације:
а) Листу, за одржавање, важних ставки заједно са функцијама и
интервалима одржавања. Интервали одржавања треба да буду
наведени у часовима рада или протеклом времену – тамо где
овако мерење може бити важно.
б) Понуђач треба да наведе време и средства који су потребни
када се спроводи планирано (превентивно) одржавање.
2.3.2 Понуђач треба да наведе детаље гаранције понуде. То је период за
време у коме је уговарач потпуно одговоран за поправку свих дефеката и
замену неодговарајућих делова и материјала. Сваки део који може бити
искључен из овакве гаранције мора бити посебно специфициран.
2.4.

ОБУКА

2.4.1 Понуђач треба да изврши обуку на опреми која је испоручена.
а) Обуци ће присуствовати 4. (четири) руковаоца и 2. (два)
инжењера.
б) Обука ће се обавити у Београду-депо Земун након испоруке и
коначног пријема.
Цена обуке треба да буде посебно наведена, али треба да буде
укључена у укупну цену понуде.
2.5.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.5.1 Понуђач треба да обезбеди, као део понуде, следећу документацију која
се односи на предмет понуде:
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а) Техничку спецификацију - перформансе јединице,
б) Цртеже дизалице са важним димензијама неопходним за
функционисање,
в) Временска динамика радова и испоруке,
2.5.2 Испоручилац вретенастих дизалица приликом испоруке мора да достави
следећу документацију:
а) Техничку спецификацију - перформансе јединице,
б) Детаљан функционалан опис комплетног система и подсистема
(где их има),
в) Цртеже дизалице са важним димензијама неопходним за
функционисање,
г) Дијаграме и шеме свих уграђених инсталација на опреми,
д) Приручници за монтажу и пуштање у рад,
ђ) Приручници за рад и одржавање,
е) Каталог алата и резервних делова за све компоненте монтиране
на опреми.
ж) Препоручене операције редовног одржавања које треба да се
спроведу и одговарајуће временске интервале,
Документација треба да буде достављена у писаној форми (3 примерка
на српском језику и 3 примерка на енглеском језику), као и 1 комплет у
дигиталном облику (3 CD-а на којима се налази документација у
електронском облику на енглеском и српском језику).
2.6.

НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

2.6.1 Систем напајања електричном енергијом је трофазни 220/380V, 50Hz са
могућношћу пренапона 230/400V, према IEC 60038.
2.6.2 Напон може варирати у опсегу -10% до +6% од називне вредности и сва
инсталисана опрема треба да буде одговарајућа за непрекидан рад на
било ком напону у овом опсегу.
2.6.3 За напајање електричном енергијом вретенастих дизалица биће
обезбеђен прикључак на мрежу. Погонска снага вертикалних дизалица,
преко трофазних асинхроних мотора са контролисаном фреквенцијом,
треба да износи cca 40 kW, а прикључна снага  100 kVA. Класа заштите
главног погона и погона додатних уређаја треба да је IP54/44.
2.6.4 Понуђач који буде изабран ће повезати
вретенастих дизалица и исте пустити у рад.

комплетну

инсталацију

2.6.5 Сви каблови ниског напона треба да буду са PVC изолацијом 1 kV.
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ПАРТИЈА 2: ЛЕСТВЕ СА ПЛАТФОРМОМ
Техничка спецификација
Покретна скела - максимална висина горње платформе - газишта виша од
4,4m.- 4 ком.
Технички подаци:
- Максимална висина скеле са оградом од 1 m мања од 5,6 m
- Ширина скеле већа од 1,35m.
- Дужина скеле већа од 1,80m
- Улаз у скелу кроз широки отвор са стране
- Степенице са степеницима газишта 100mm дубине, не
клизајућом површином и улазном платформом.
- Категорија скеле 3,
- Оптерећење 200kg/m2 у складу са SRPS EN 1004.
- Укупна носивост скеле од 450kg до 490 kg.
- Точкови стандардни са кочницама и вретенима за нивелисање.
- Израђено и тестирано у складу са стандардима SRPS EN 1004 и
SRPS EN 1298.

ПАРТИЈА 3: ВИЉУШКАРИ
Техничка спецификација
Виљушкар носивости 1,5 t - 1 ком.
Технички подаци:
1. Висина дизања већа од 5m;
1.2.
Носивост већа од 1,5 t;
2.3.
Габаритна висина до 2,5 m;
3.4.
Дизел моторни погон;
4.5.
Виљушке за виљушкар, стандардне;
5.6.
Виљушке за виљушкар продужене минималне дужине
1600mm;
6.7.
Заштитна кабина са седиштем.
7.8.
Гаранција минимално 3 године.
Понуђач виљушкара треба да предвиди трошкове редовног сервисирања
виљушкара у току трајања гарантног рока (предвидети и трошкове потрошног
материјала предвиђеног за замену у оквиру редовног сервиса)
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ПАРТИЈА 4: МАШИНЕ ЗА УТОВАР ИЛИ РУКОВАЊЕ
Техничка спецификација
Палетни виљушкар – ручни палетни виљушкар – 2 ком.
Технички подаци:
1. Дужина виљушки минимално 1150 mm;
2. Носивост минимално 2500 kg;
3. Висина дизања минимално 200 mm.

ПАРТИЈА 5: ДИЗАЛИЦЕ КОТУРАЧЕ И ЧЕКРЦИ
Техничка спецификација
За извлачење обртних постоља потребно је витло са сајлом са пнеуматским
или електричним погоном.
Дужина сајле на витлу минимално 40 m. Дебљина сајле и велична куке у
складу са вучном силом.
Вучна сила витла довољна да покрене и вуче у правцу по хоризонталном
колосеку два двоосовна обртна постоља ЕМВ појединачне тежине око 12,5 t.
Витло треба да буде лако покретно са местима за монтажу – причвршћивање.
Важи за пнеуматски погон: испоручити црево потребног пресека дужине око 20
m са потребним прикључцима. Пнеуматски прекидачи и остали управљачки
уређај треба да се налази на прикљученом цреву.
Важи за електрични погон: испоручити уређај који омогучава прикључење на
електричу мрежу депоа 220V као и каблове дужне око 20 m. Управљање
даљинско преко кабла. Приментити мере заштите од струјног удара.
На витлу поставити потребне натписе и знаке упозорења.
Испоручити потребне атесте.
Потребна техничка гаранција на уређај 2 год.
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ПАРТИЈА 6: УСИСИВАЧИ
Техничка спецификација
Индустријски усисивач - комада 2
Технички опис:
- напајање монофазно: 220V
- снага минимално 2500W
- проток ваздуха минимално 70 l/sec
- капацитет контејнера за одлагање усисаног садржаја минимум 60 l.
- самочишћење
- усисавање и течности и суве материје, намењен за чишћење радионица и
електроормана
- са филтером и аутоматским механизмом за пражњење филтера
Прибор:
- црево минималне дужине 3m са комплетним прикључцима за индустријску
примену укључујући и четку са уским отвором
- сет свих филтера укључујући и кесу за одлагање усисаног садржаја
- прикључни кабал минимално 8m
- гаранција 24 месеца

ПАРТИЈА 7: ОПРЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАВАРИВАЊЕ
Техничка спецификација
Техничке карактеристике апарата за заваривање:
-Улазни напон
-Фрекфенција
-Улазна снага
-Струја заваривања TIG/DC
-Струја заваривања MMA А
-O.C.V. TIG
-O.C.V. MMA
-Напон лука TIG
-Напон лука ММА
-Интермитенца на
-AC/DC режим
-Фрекфенција пулса
-Почетна/завршна струја sec.
-Пораст/Опадање струје sec.

230±15% V
50/60 Hz
6 kW
1 ÷ 250 А
10 ÷ 200 А
12 V
90 V
10 ÷ 24V
20 ÷ 32 V
40°C
ДА
0.1÷ 500 Hz
0.1÷ 20 s
0.1÷ 20 s
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ПАРТИЈА 8: ДЕЛОВИ РУЧНИХ АЛАТА
Произвођач Unior или одговарајући
Комплет садржи:
Кључ момент
1
1/4"
2
3/8"
3
3/8"
4
1/2"
5
1/2"
6
1/4"

Обртни момент
2-24 Nm
6-30 Nm
5-110 Nm
28-210 Nm
35-350 Nm
7-560 Nm

комада
2
1
2
2
2
2

Уз понуду неопходно је доставити извод из каталога, уговор са сервисом о
сервисирању алата.
У случају да Понуђач није Произвођач алата неопходно је да уз Понуду достави
овлашћење Произвођача или Уговор о заступништву
Гарантни рок: минимално 12 месеци

ПАРТИЈА 9: СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР
Кратак опис система видео надзора
За константно праћење и снимање догађаја, као и за идентификацију
акцидената потребно је у ПОГОНУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕМВ
Земун,
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЕ, инсталирати савремени дигитални систем видео надзора
заснован на IP технологији.
Систем се састоји од IP мрежних камера, уређаја за снимање, уређаја за
напајање и мрежне кабловске инфраструктуре.
Предвиђене камере треба да буду ONVIF компатибилне, резолуције
минимално 2 Mpiksela или 1080p. Потребна је компресија H.264/MJPEG.
Због релативно лошег спољног осветљења предвиђене камере морају
имати сопствени извор инфрацрвеног светла домета мин. 50m за рад у ноћним
условима.
Мрежне IP камере биће повезане са уређајем за снимање преко
комуникационе мреже делом помоћу мултимодног оптичког кабла (8 влакана
50/125 µm), а делом помоћу кабла UTP/FTP cat 6a.
Сервер - Мрежни дигитални снимач (NVR) треба поставити у Централни
рек орман у посебној соби у Управној згради предвиђеној за Контролнонадзорни Центар. Потребна је резолуција снимања 720p/1080p. Потребно је
предвидети капацитет HDD који обезбеђује чување снимљеног материјала у
трајању од минимално 7 дана.
Потребно у наведени рек орман поставити UPS уређај за беспрекидно
напајање.
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Предвиђена је једна рачунарска радна станица са два LCD монитора 24
инча на пулту у приземљу Управне зграде за праћење слика са камера у
Објекту, а такође за преглед снимљеног материјала са камера.
Опрема ВИДЕО НАДЗОРА
Потребна Опрема и материјал предвиђен за реализацију система видео
надзора:
- IP камере са потребним носачима за монтажу и напојним јединицама,
комплет 32 ком
- Мрежни снимач/и NVR за снимање 32 канала, капацитета снимања
мин. 7 дана
- Монитори LCD HD, минимално 24 инча, ком. 2
- Радна станица са Softverom за видео надзор, ком. 1
- Уређај за беспрекидно напајање у Центалном реку – UPS
одговарајуће снаге, 1 ком
- Мрежни уређаји: Рек орман са patch panelima, switch-evima, IP55
ормани са оптичким switch уређајима, оптичке кутије са splajs
касетама итд...
- Мрежна кабловска инфраструктура – оптички мултимодни каблови,
каблови типа U/FTP cat6a, каблови за напајање уређаја, кабловски
регали са припадајућим прибором, инсталационе цеви, остали ситан
потребан монтажни материјал.
Камере
Предвиђене су укупно 32 IP камере које ће бити постављене на
следећим локацијама:
-

Управна зграда: Главни улаз
Управна зграда: Улаз у гардеробу
Паркинг: спољна камера на фасади зграде
Улаз за возила – рампа испред Магацина споља
Улаз у Магацин – споља
Магацин – улаз 1 и улаз 2
Улаз 1 и Улаз 2 у ХАЛУ са колосецима
ХАЛА са 6 колосека - унутра
Улази у специјализоване радионице у ХАЛИ
ХАЛА за тешке оправке

МРЕЖНИ ВИДЕО СНИМАЧ/И – NVR са 32 канала, са HDD-ом за 7 дана
снимања
Мрежни видео снимач (један или више) (NVR) са могућношћу снимања 32
канала, NAS базиран сервер за снимање видео записа с камера; Подржане
резолуције снимања 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)/, ONVIF; Multi screen
приказ 1 или свих камера; Подржане компресије H.264/MPEG4/MJPEG; Dual
Stream; Bit rate: за снимање до 80Mbps, Mobile DMSS software (iPhone, iPad,
Android).
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Карактеристике:
• мрежни снимач/и, подржава разне брендове IP камера (ONVIF ...)
• NAS базиран сервер за снимање видео записа с камера
• Подржава RAID 0,1, 5, 10 дисковна поља - 4x SATA II прикључка (макс. 3TB по
диску)
• Подржава MP камере, укупна пропусност снимања 80Mbps
• Pan/tilt/zoom контрола камера
• Подршка за H.264/MPEG-4/MJPEG stream
• Напајање 230VAC
• 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps
• 2USB прикључница
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ВИДЕО НАДЗОР
Понуђач је у обавези да по испоруци и уградњи опреме за видео надзор објекта
депоа за одржавање ЕМВ у Земуну достави следећу документацију:
- пројекат изведеног стања видео надзора објекта депоа за одржавање
ЕМВ у Земуну,
- техничку спецификацију уграђене опреме,
- упутство за коришћење испоручене опреме и инсталираног програма за
видео надзор на српском језику.

ПАРТИЈА
10:
ИСПИТИВАЊЕ

РАЗНИ

ИНСТРУМЕТИ

ЗА

МЕРЕЊЕ

И

Портабл ултразвучна опрема са системом за испитивање шупљих осовина,
Phasor XS 16/64, произвођача GE Measurment&Control Krautkramer или
одговарајући.
Уређај поседује могућност рада са стандардним и специјалним сондама,
кабловима, као и могућност рада са постојећом опремом Krautkramer.
Опрема садржи:
1 Портабл ултразвучни дефетоскоп са конвенционалним phased array каналом
- Li-lon батеријски блок са пуњачем
- упутством на CD-u са преводом на српски језик
- SD картица (512 Мb)
- CD card адаптер за PC USB конектор
- 1 комплет заштитних фолија за екран
2. систем за испитивање шупље осовине HW45/45B4N/30Ø
Технички услови:
Портабл ултразвучни уређај са конвенционалним и phased array каналом,
комада 1.
1. Конвенционални канал:
- Мерно подручије минимум 0-14 mm (челик)
максимум 0-14 m (челик)
Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

16/410

- Брзина звука: 1.000-16.000 m/s
- Померање нула екрана: 0-2.500 mm
- Кашњење сонде: 0-999.9 μs
- Аутоматска калибрација: да, преко два позната ехоа
- Појачање: 0-110dB
- Кораци појачања: 0.2; 0.5; 1; 2; 6; 12 dB (подесиво)
- Енергија импулса: висока и ниска
- Пригушење: 50 и 1.000 Оhm
- Фреквентни опсег: 0.3-15 MHz
- Филтери: 1; 2; 2.25; 4; 5; 10 i 15 MHz ускопојасни плус широкопојасни
фреквентни опсег
- Приказ таласа: пун талас, позитиван и негативан полуталас и RF (природни
облик таласа)
- Пригушење шума: до 80%
- Фреквенција понављања импулса: 15-2.000Hz, у корацима од 5Hz,
аутоматска, ручна и екстерна контрола
- Модови рада: импулсни ехо-мод, пријемно-предајни мод
- Бленда монитора: две независне бленде, са подесивим положајем и
ширином на целом опсегу материјала, подесивом висином у границама од
5% до 90% висине екрана, визуални алармни сигнал преко LED и аудио
алармни сигнал
- Мерење звучног пута: дигитални приказ звучног пута (пројекција, скраћена
пројекција, дубина) између улазног импулса и првог импулса у бленди или
између било која два ехоа у свакој бленди. Мерење до врха или до бока
ехоа.
- Резолуција мерења: 0.01mm до 99.99 mm звучног пута
0.1mm од 100 mm до 999.99 mm звучног пута
1.0 mm преко 1000 mm звучног пута
- DAC/TVG: до 15 референтних тачака, нагиб 12 dB/μs, 60 dB динамички
- AVG мод: поседује стандардне од фирме Krautkramer
- A-scan величина/резолуција: 133 mm x 82 mm / 640 x 400 Pixela (у зони
мода)
- Директна документација: извештај са А-scan-om, измереним вредностима,
функцијском листом на SD картици, формат JPG.
2. Phased Array
- Број канала: 16
- Максимална величина сонде: 64 елемената
- Број циклуса (закони помераја): 128
- Померај канала: 0-10.24 μs, у корацима од 5 μs, управљање преко
унутрашњег контролера уређаја
- Фреквенција понављања импулса: 15-7.680 Hz, управљање од стране
система
- Мерни опсег:
миминум 0-7.6 mm (челик long)
0-4.2 mm (челик trans)
Максимум 0-1.073 mm (челик long)
0-1.073 mm (челик trans)
- Брзина звука: 1000-16.000 m/s
- Померање нуле екрана: 0 до 1.000 mm (челик long)
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- Појачање:

0-40 dB (аналогно), у корацима од 0.2 dB
0-53 dB (дигитално), у корацима од 0.2 dB
- Импулсни уређај: управњиви Bi-polarni правоугаони импулси
- Напон импулса: 50-150 V, у корацима од 1V
- Ширина импулса: 30-500 ns, у корацима од 10 ns
- Фреквентни опсег: 0.6-6.5 MHz
- Филтери: 2; 2.25; 4; 5 MHz, сваки са филтером високих и ниских фреквнција
плус широко појасни опсег
- Приказ таласа: пун талас, позитиван и негативан полуталас и RF (природни
приказ талас)
- TCG: 40dB, 6dB/μs, 16 тачака за сваки канал
- Бленде монитора: две независне бленде , са подесивим положајем и
ширином на целом опсегу мерења, подесивим висином у границама од 5%
до 90% висине екрана
- Мерни мод: бок, врх сигнала
- Резолуција мерења: TOF: 5ns (0.015 mm/ 0.0006 inch за челик long)
Амплитуда: 8 bit
- Прикази: линеарни, S-scan (секторски), A-scan, B-scan, C-scan (Top View)
3. Опште
- Тип екрана: 6.5“ TFT color LCD
- Величина екрана/резолуција: 133 mm x 99 mm (WxH) / 640 x 480 pixela
- Радна температура: 0º - 50ºC
- Класа заштите: IP54/IEC 529
- Температура складиштења: -20ºC / +70ºC
- Јединица мерења: mm, inch
- Напајање: ауто-детектујућа јединица за напајање/пуњење (100 V – 24 V AC)
- Рад са батеријом: lithium-lon, 8 сати (конвенционални канал)
- Индикатор напуњености: на екрану
- Меморија: 256 kB унутрашње меморије, SD картица 512 MB (max. 2GB)
спољне меморије
- Конектори за сонде: -конвенционални 2 x Lemo 00
-Phased array Tyco / Amp ZIF
- Интерфејс: RS 232 C (bi- direkcionalni, 300-115, 2000 Baud), 7 pin Lemo
connectore, VGA, SD Card
- Отпорност на влагу: мора да задовољи MIL 810
- Отпорност на удар: мора да задовољи MIL 810
- Отпорност на вибрације: мора да задовољи MIL 810
- Отпорност на температурни шок: мора да задовољи MIL 810
4. Систем за испитивање шупље осовине HW45/45B4N/30Ø, комада 3
- за шупљине пречника од 28,5 до 30,9 mm
- димензије сонде: пречник 28,3 mm, дужина 80 mm
- носећа шипка: дужина 2,25 m
- фреквенција сонде: 4 MHz
- димензије пријемно предајног елемента: 8x9 mm
- број пријемно предајних елемената: 2
- угао емитовања таласа: 45º напред и 45º назад
- дужина шипке: 2.25 m
Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

18/410

- МPKL2-5- кабл
5. Конвенционалне ултразвучне сонде за испитивање осовине:
- WB45-2 коса сонда, 2 MHz, 45º у челик, комада 1
- MPKL2, кабл за сонде WB45-2, комада 1
6. Конвенционалне ултразвучне сонде за испитивање заварених спојева:
- MWB 45-4, мала коса сонда 4 MHz, 45º у челик, комада 1
- MPKLL2, кабл за сонде МWB, комада 1
7. Обука – потребно је обавити одмах након пријема робе.
Уз понуду неопходно је доставити технички опис, сертификат изјаве о
усаглашености од Произвођача или од установе која је именована за издавање
изјаве о усаглашености.
Ако Понуђач нуди еквивалент мора уз Понуду да достави овлашћење
Произвођача уређаја да се понуђена опрема може примељивати за уређај за
који је намењена.
У случају да Понуђач није Произвођач неопходно је да уз Понуду достави
овлашћење Произвођача или Уговор о заступништву
Приликом испоруке робе захтева се следећа техничка документација: техничке
карактеристике, упутство за употребу
Гарантни рок: 12 месеци

ПАРТИЈА 11: ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА МАШИНЕ АЛАТКЕ ЗА
ОБРАДУ МЕТАЛА
КОПИР ШАБЛОНИ ЗА СТРУГ RAFAMET UGB – 150 ПРЕМА UIC 510 – 2
Потребно израдити: - Копир шаблон - комплет.................ком 2
У коме се налазе леви и десни шаблон за
дебљине венаца 32,5мм, 30,5мм и 28,5мм.
- Контролни шаблон комплет ..........ком 1
У коме се налазе контролни шаблони за
дебљине венаца 32,5мм, 30,5мм и 28,5мм.
Технички подаци:

- Пречник точка од 1000мм до 640 мм
- Дебљина венца точка 32,5мм, 30,5мм и 28,5мм.
- Висина венца точка 28 мм
- Qр мера 10,5 мм
- Ширина точка 135 мм

Копир шаблоне израдити према узорку. Увид у узорак се може извршити на
одељењу струга УГБ-150 у улици Милана Решетара ББ. Београд ТПС Земун,
контакт особа Александар Ђорић, моб. тел. 064/810-6823
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ПАРТИЈА 12: РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ
Техничка спецификација
Преносни (LAPTOP) рачунар (2 ком) следећих карактеристика:
Екран
Процесор
Графичка меморија
Радна меморија
Складиштење података

18.4" Full HD 1920x1080
Intel Core i7-3630QM 2.
4GB VRAM
8GB DDR3 1600MHz
3TB SATA 7200rpm

Оптички уређај
Бежично повезивање
Мрежна карта
Wеb камера
Звучници
HDMI прикључак

DVD писач / читач
802.11b/g/n Wireless LAN, Bluetooth 4.0
10/100/1000 Mbps
1Mpix HD, са уграђеним микрофоном
ДА
ДА

VGA прикључак
USB 2.0 прикључак
USB 3.0 прикључак

ДА
минимално 2
минимално 2

Читач меморијских
картица
Тастатура
Батерија
Оперативни систем

3-у-1 (SD/SDHC/SDXC)
Пуна тастатура са издвојеним нумеричким делом
Li-Ion
Ауторизовани Windows 8 (64bit)

Преносни (LAPTOP) рачунар (4 ком) следећих карактеристика:
Екран
Процесор
Графичка меморија
Радна меморија
Складиштење података

15.6" Full HD
Intel® CoreTM i5-3337U
4GB VRAM
8GB DDR3
1TB, 7200rpm HDD

Оптички уређај
Бежично повезивање

DVD
802.11a/g/n Wireless LAN, Bluetooth® 4.0

Мрежна карта
Wеb камера

ДА
HD резолуције 1280x720 и 720p HD аудио/видео
снимањем
ДА
Stereo
Dolby Digital

Микрофон
Звучници
Звучна карта
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HDMI прикључак

ДА

USB 2.0 прикључак
USB 3.0 прикључак

минимално 2
минимално 1

Читач меморијских
картица
Батерија
Тастатура
Оперативни систем

ДА
Li-Polymer
Пуна тастатура са издвојеним нумеричким делом
Ауторизовани Windows 8 (64bit)

2. Место и паритет испоруке
Место и паритет испорука добара која су предмет набавке је следећи:
Партија 1, 2, 3 и 9
DAP Београд, магацин 360 у депоу за одржавање елктро моторних
возова Земун, INCOTERS 2010, за понуђаче из иностранства с тим што ће се
приликом оцењивања понуде узети у обзир и трошкови увозног царињења и
трошкови транспорта до магацина „Железнице Србије" ад, тако да ће вредност
наведених трошкова теретити понуду понуђача (биће додата на вредност
понуде само при оцењивању).
FCO Београд, магацин 360 у депоу за одржавање елктро моторних
возова Земун, за домаће понуђаче.
Партија 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12
DAP Београд, ГСМ Батајница, INCOTERS 2010, за понуђаче из
иностранства с тим што ће се приликом оцењивања понуде узети у обзир и
трошкови увозног царињења и трошкови транспорта до магацина „Железнице
Србије" ад, тако да ће вредност наведених трошкова теретити понуду понуђача
(биће додата на вредност понуде само при оцењивању).
FCO Београд, ГСМ Батајница, за домаће понуђаче.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
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, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл.
75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.
75. ст. 2. Закона).

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1.2.1. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним
пословним капацитетом:
Да је понуђач, у претходних пет година (2009,2010,2011, 2012. и 2013.)
извршио испоруку добара примерених предмету јавне набавке у збирном
износу за сваку Партију појединачно , и то:
- Партија 1 - 12.000.000,00 динара без ПДВ-а
- Партија 2 - 2.000.000,00 динара без ПДВ-а
- Партија 3 - 3.000.000,00 динара без ПДВ-а,
- Партија 4 300.000,00 динара без ПДВ-а
- Партија 5 - 1.500.000,00 динара без ПДВ-а
- Партија 6 300.000,00 динара без ПДВ-а,
- Партија 7 200.000,00 динара без ПДВ-а
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- Партија 8 150.000,00 динара без ПДВ-а
- Партија 9 – 2.500.000,00 динара без ПДВ-а,
- Партија 10 – 3.500.000,00 динара без ПДВ-а
- Партија 11 10.000,00 динара без ПДВ-а
- Партија 12 - 200.000,00 динара без ПДВ-а,
1.2.2. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним
финансијским капацитетом :
Да је понуђач остварио укупан приход у претходне три обрачунске године
(2011, 2012. и 2013.) у збирном износу од најмање од :
- Партију 1- 100.000.000,00 РСД
- Партију 2- 7.500.000,00 РСД
- Партију 3- 9.000.000,00 РСД
- Партију 4- 1.650.000,00 РСД
- Партију 5- 4.500.000,00 РСД
- Партију 6- 2.000.000,00 РСД
- Партију 7600.000,00 РСД
- Партију 8500.000,00 РСД
- Партију 97.500.000,00 РСД
- Партију 10- 10.500.000,00 РСД
- Партију 11100.000,00 РСД
- Партију 12- 1.300.000,00 РСД
Под пословним приходом наручилац сматра приход који је уписан у
Билансу успеха, на позицији "ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 205 + 206), а који је у колони бр.3 - АОП означен ознаком "201" и тај
податак ће бити релевантан код оцењивања понуда у погледу
неопходног финансијског капацитета. Дакле, ради се о приходима из
обављања делатности. То даље значи да наручилац неће признавати
приходе по основу финансијских прихода (АОП 215) и остале приходе
(АОП 217).
- да понуђач није био у блокади рачуна дужој од 10 дана за 12 месеци од
дана објављивања позива за подношење понуда.
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

23/410

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона, да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона, да понуђач 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, кривична
дела примања или давања мита, кривично дело преваре
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде
Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
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позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда.
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - да је понуђач измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона а регистрован је код надлежне организације која га је
сходно члану 78. Закона уписала у регистар понуђача,
није у
обавези да доставља доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона, већ је потребно да у изјави да је уписан у Регистар понуђача
наведе где се поменути подаци налазе, односно на којој интернет
страници.
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.- да је понуђач при састављању
понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у
поглављу XIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1.) Да је понуђач, у претходних пет година (2009,2010,2011, 2012. и 2013.)
извршио испоруку добара примерених предмету јавне набавке у
збирном износу за сваку Партију појединачно.
Доказ: Потписана и оверена изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу, (Образац XX). Референц листа извршених испорука у
последњих пет година (2009,2010,2011,2012 и 2013), са потврдама
наручилаца да је наведена набавка извршена(Образац XX-1) и копијама
закључених уговора или испостављених фактура.
Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или на
обрасцу који садржи све елементе тражене у обрасцу из конкурсне
документације.
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2) Да располаже неопходним финансијским капацитетом
Доказ: Потписана и оверена изјава дата под кривичном и материјалном
одговорношћу (Образац бр,XIX).
Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног
ревизора у претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013.),
ради увида у податке о укупној активи и приходима понуђача
(у колико понуђач није субјект ревизије у складу са Законом о
рачуноводству и ревизији дужан је да достави одговарајући актодлуку или изјаву у складу са законским прописима), или Извод из
АПР-a и Потврда о броју дана неликвидности за период од 12
месеци од дана објављивања позива за подношење понудa коју
издаје НБС.
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).
Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави Изјаву о испуњености
услова из члана чл. 75. ст. 2. овог закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона.
Понуђач је дужан да и за подизвођача достави Изјаву о испуњености услова из
члана чл. 75. ст. 2. овог закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
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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 прописани начин.

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 може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: “Железнице Србије“ ад, 11000 Београд, Здравка
Челара 14а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“ , за
партију/е______, ЈН бр.68/2014- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
__.__.2014. године до ______ часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
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Понуда мора да садржи (за сваку партију посебно):
 Образац понуде са техничком спецификацијом опреме (образац VII).
Понуђач је обавезан да достави Образац понуде, попуњен, оверен
печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
За партије 1, 2, 3, 4 и 10 потенцијални понуђачи имају обавезу да уз
понуду приложе детаљан технички опис односно проспектно –
каталошку документацију.
Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно
податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача и
попуњава табелу 3. - Подаци о подизвођачу. У случају подношења
понуде са већим бројем подизвођача, табела се копира и доставља за
сваког подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Табелу 4 „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди, наведени образац се копира у довољном броју
примерака, попуњава и доставља за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки.
У случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и
потписане од стране овлашћеног лица понуђача.
 Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова за
учешће у поступку јавне набавке (Oбразац VIII), попуњен, оверен
печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће потписати и печатом оверити образац.
 Модел уговора , попуњен, печатиран и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача (Образац IX)
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из
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групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора.
 Образац структуре цене (Oбразац X), попуњен, оверен печатом и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписати и печатом оверити образац.
 Образац трошкова понуде, може да достави понуђач (Oбразац XI)
Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12)
понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан
и печатом оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) образац број
6 (Образац трошкова припреме понуде) сматра се да је понуђач
поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а који
(Захтев) ће бити уважен, односно наручилац ће бити дужан надокнадити
трошкове прибављања средстава обезбеђења у случају обуставе јавне
набавке из разлога који су на страни наручиоца.
 Образац изјаве о независној понуди (Oбразац XII), попуњен, оверен
печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом
оверава сваки од чланова групе понуђача.
 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 (Oбразац
XIII), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица
понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом
оверава сваки од чланова групе понуђача.
 Банкарска гаранција за озбиљност понуде (Образац XIV)
Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде као инструмент обезбеђења за понуду (гаранција за озбиљност понуде):
Неопозива, без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на
први позив, на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, која је
издата од угледне банке са седиштем у земљи Наручиоца или у
иностранству, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који је
прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције
понуде.
Инострани понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске
гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати
КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ
КВАЛИТЕТА 3 (ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује
рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју
је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна
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рејтинг агенција која са налази на листи регистрованих и
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европоско тело за
хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets
Authorities – ESMA). Домаћи понуђачи достављају неопозиве и
безусловне банкараске гаранције, плативе на први позив, а банка која
исте издаје мора бити прихватљива за Наручиоца. Поднета банкарска
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове
од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди
Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:
понуђач након истека рока за подношење понуда 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.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
 Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење посла у
моменту закључења уговора. (Oбразац XVI)
Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписано и
печатом оверено писмо о намерама пословне банке да ће у моменту
потписивања уговора, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење набавке у целости.
 Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за отклањање грешака
гарантном року. (Oбразац XVI-1) – за Партије 1, 3, 9 и 10.

у

Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписано и
печатом оверено писмо о намерама пословне банке да ће 15 дана пре
прве испоруке добара, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року у износу у износу од 2% од
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од
истека гарантног рока за целокупан Уговор.
 Писмо о намерама банке о достављању банкарске гаранције за
додатно испуњење уговорних обавеза (Oбразац XVI-2),
Понуђач који се налази на списку негативних референци, у обавези je да
као саставни део понуде достави Писмо о намерама пословне банке о
прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за додатно
испуњење уговорних обавеза у моменту закључења уговора у износу од
15% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим
од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости,
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 Изјава о неопходном финансијском капацитету (Oбразац XVII),
 Изјава о неопходном пословном капацитету(Oбразац XVIII),
 Потврда (Oбразац XVIII-1),
 Овлашћење произвођача(Oбразац XIX).

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Железнице
Србије“ ад, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку, по
партијама, за ЈН бр. 68/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“ , у отвореном поступку, по
партијама, за ЈН бр. 68/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“ , у отвореном поступку, по
партијама, за ЈН бр. 68/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара за оспособљавање
Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“ , у отвореном поступку,
по партијама, за ЈН бр. 68/2014- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду 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 VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
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) до 6) 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,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 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.
Начин и рок плаћања, за све партије: у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”
бр. 119/2012), у року од 45 дана од дана испостављања рачуна који
испоставља понуђач , а којим је потврђена испорука добра..
Понуда понуђача који буде захтевао авансно плаћање, биће оцењена као
неприхватљива.
Наручилац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења
банкарску гаранцију..
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача.
Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања
(менице, акредитиви, банкарске гаранције и сл.)
Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од
Наручиоца биће оцењене као неприхватљиве.
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене дате у понуди и укупна вредност понуде могу бити исказане у РСД
или ЕУР, уколико нуде робу која је 100% произведена ван територије Републике
Србије, што доказују достављањем оригинал овлашћења произвођача уз
понуду, без урачунатог пореза на додату вредност, на захтеваном паритету.
У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији
набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона.
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10.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач као средство обезбеђења за понуду доставља оригинал банкарску
гаранцију за озбиљност понуде - као инструмент обезбеђења за понуду
(гаранција за озбиљност понуде): Неопозива, без приговора, безусловна
банкарска гаранција, платива на први позив, на износ од 5% од вредности
понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем у земљи
Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику
који је прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције
понуде.
Инострани понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције,
плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ
РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3
(ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се
налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима
објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која са налази на
листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило
Европоско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and
Markets Authorities – ESMA). Домаћи понуђачи достављају неопозиве и
безусловне банкараске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте
издаје мора бити прихватљива за Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди
Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну
надлежност за решавање спорова.

Понуђач коме је додељен уговор, дужан је да, за сваку партију за коју му
је уговор додељен, достави наручиоцу, као средство финансијског
обезбеђења испуњења уговорених обавеза, банкарску гаранцију за добро
извршење посла , и то:
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у моменту закључења уговора преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје
се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране
банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
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Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција
за рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта
(Europen Securities and Markets Authorities - ESMA).
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову
гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.
Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре
истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је
обезбеђена тим средством.
Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене
обавезе, понуђач је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према
условима из Модела уговора, односно Уговора.
Понуђач коме је додељен уговор, за партије 1, 3, 9 и 10, дужан је да,
достави наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења испуњења
уговорених обавеза у гарантном року , банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року, и то:
1) Банкарску гаранцију за оклањање грешака у гарантном року - Изабрани
понуђач се обавезује да 15 дана пре прве испоруке добара преда
наручиоцу банкарску гаранцију за оклањање грешака у гарантном року, која
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за оклањањ грешака у гарантном року издаје се у висини од 2% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од истека гаратног рока за целокупан уговор. Ако се за време
трајања уговора промене гарантни рокови, важност банкарске гаранције за
оклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. Наручилац ће
уновчити банкарску гаранцију за оклањање грешака у гарантном року у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе током
гарантног периода у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета
3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна
рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих
рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и
тржишта (Europen Securities and Markets Authorities - ESMA).
Уколико се током трајања уговора буду продужили гарантни рокови,
потребно је доставити нову гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.
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Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу,
пре истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је
обезбеђена тим средством.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је
документ који доставља у оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да
обележи тај документ са „ПОВЕРЉИВО“.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем факса на број
011/3290740, е-пошта: nabavka@srbrail.rs или поштом на адресу:
„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ „акционарско друштво
Сектор за набавке и централна стоваришта
Здравка Челара 14а, 11000 Београд
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће 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 конкурсне документације, ЈН
бр. 68/2014 ”.
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.
13. 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
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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
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа
за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, за сваку партију
посебно, дужан је да у моменту закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних обавеза. Рок важења
банкарске гаранције је 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење
набавке у целости.
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити ново
менично писмо са 30 дана продуженим роком важења.
15. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако:
 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим
понудама.
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
У складу са чланом 82. Закона, Наручилац ће одбити понуду уколико поседује
доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани члана 23. и 25. овог Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
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4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од
претходне три године.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за доделу уговора за све партије је најнижа понуђена цена.
Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом
критеријума најнижа понуђена цена, и то применом формуле:
(најнижа понуђена цена:разматрана цена)х100.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати
понуда у којој је дат краћи рок извршења услуге.
Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом имају и идентичан рок
извршења услуге, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим
роком важења понуде (опција понуде).
19. 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 из
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, дат је у поглављу XIII конкурсне документације).
20. 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.
21. 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 Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail nabavka@srbrail.rs факсом на број 011/3290 740
или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се
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може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57,
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара
уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000
динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је
та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 1
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 1
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,
ЈН 68/2014;Партија 1- дизалице за возила
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
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 понуђач.
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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 подизвођача.
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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 - набавка добара за оспособљавање Депоа
у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“ - Набавка гарнитуре од 18
вретенастих дизалица са управљачким столом
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Гарантни рок

Рок важења понуде

6)ТEХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ :
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
(ПЕРФОРМАНСЕ)

Захтеване вредности

1.

Носивост једне
вретенасте дизалице

20 t

2.

Максимална висина
дизања

2.700 mm

3.

Минимална висина
дизања

400 mm

4.

Врста погона

5.

Погон електромотора

3x380V; 50Hz

6.

Начин позиционирања
вретенастe дизалицe

Могућност лаког позиционирања
вретенасте дизалице

Начин управљања

Даљински, са једног
управљачког пулта за 16
дизалица који треба да омогући:

7.

Понуђене вредности карактеристике

Електрични
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8.

Стартно оптерећење

- појединачни рад свaке од
дизалица
- синхрони рад свих шеснаест
дизалица
Неопходно је да систем буде
опремљен сензорима притиска
који ће омогућити равномерно
оптерећење у почетној фази
дизања.

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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VIII

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, Партија 1

Назив документа

Приложено
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Не
1. Извод из регистра надлежног органа
Да
2. Потврда надлежног суда:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре:
Не
Да
- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд)
Не
Да
- Потврда Вишег суда у Београду – Посебно одељење
3. Потврда Министарства унутрашњих послова:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
Не
Да
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре
4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:
Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности.
5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када
има седиште на њеној територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
Да
Не
Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода
Да
Не
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
Да
Не
приватизације
или Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет
Да
Не
страницом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године и потврда о броју
дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуда, или биланс стања и биланс успеха, са мишљењем
овлашћеног ревизора (или акт, одлуку да није субјекат рeвизије ), или
извод из биланса- скраћени
Потврда о броју дана неликвидности

Да

Не

Да

Не

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетом
Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

46/410

Референц листа испоручених добара
Потврђујем да су сви
приложеном у понуди.

наведени

Да
подаци

У

истоветни

са

документацијом

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације
приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и
попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у
заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове
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Не

IX МОДЕЛ УГОВОРА
за Партију 1 – дизалице за возила

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
И

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)
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„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина
6, матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 20514106-62
(Комерцијална
банка), кога
заступа
Генерални
директор:
_________________________________(у даљем тексту Купац)
и
(у даљем тексту Продавац)
закључују

УГОВОР

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја вретенастих дизалица, у свему према
понуди Продавца бр. ________ од ________2014.године, која је саставни део
овог уговора.
Овим уговором утврђују се међусобни односи, права и обавезе Купца и
Продавца насталих по основу купопродаје добара која су предмет овог
уговора како следи:

Р.Б.

ПРЕДМЕТ
Вретенаста
носивости 20 t

КОЛ.

Ком.

18

ком

1

ЈЕД.
ЦЕНА
РСД/ЕУР

УКУПНО
РСД/ЕУР

дизалица

1

2

ЈЕД.
МЕРЕ

Командни пулт за синхроно
управљање 16 дизалица

УКУПНО
без ПДВа:
УКУПНО
Са ПДВом
Продавац _______________________ испоручује вретенасте дизалице
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произвођача _____________________________ (навести произвођача уколико
Продавац није и произвођач)
Уговорене јединичне цене опреме из овог члана су фиксне и не могу се мењати
током реализације уговора.
Вредност
Члан 2.
Укупна вредност уговорених вретенастих дизалица
______________
РСД/ЕУР
и
_______________________________________________

без

Укупна вредност уговорених вретенастих дизалица са
______________________
РСД/ЕУР
и
_______________________________________________.

ПДВ-а

износи
словима

ПДВ-ом

износи
словима

Услови плаћања
Члан 3.
Уговорна цена дефинисана у чл.1 овог уговора биће плаћена након издавања
фактура и пријема робе у магацин наручиоца у року од 45 дана на следећи
начин:
- ино понуђачима плаћање се врши у ЕУР-има на девизни рачун (за понуде
дате у валути ЕУР) или у РСД на нерезидентни рачун (за понуде дате у
валути РСД)на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .
- домаћим понуђачима плаћање се врши динарски (за понуде дате у валути
РСД), на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .а за понуде дате у валути ЕУР плаћање се врши
динарски по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре, на рачун
Продавца бр.___________________ са матичним бројем______________ уз
обавезну доставу доказа да испоручују робу која је 100% из увоза (копија ЈЦИ –
јединствене царинске декларације)
Паритет и динамика испоруке
Члан 4.
Испорука робе из члана 1 уговора врши се на паритету
- DAP Београд, магацин 360 у депоу за одржавање ЕМВ Земун,
INCOTERMS 2010, за испоручиоце из иностранства односно.
- FCO Београд, магацин 360 у депоу за одржавање ЕМВ Земун, за
испоручиоце из Републике Србије.
Испорука

уговорених

вретенастих

дизалица

извршиће

се

у

року

_________________ дана од ступања уговора на снагу.
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од

Парцијалне испоруке су дозвољене.

Технички услови
Члан 5.
Испоручена роба мора бити усаглашена у свему са техничким условима
наведеним у Конкурсној документацији.
Гаранција за квалитет
Члан 6.
Продавац гарантује да је роба која се испоручује по овом уговору нова и
неупотребљавана и у свему одговара техничким карактеристикама наведеним у
Конкурсној документацији.
Продавац гарантује да
Наручилац набавља,
материјалима
или
Продавца/произвођача,
робе.

роба има сва неопходна својства за намену за коју је
да неће имати недостатке у техничком решењу,
изради
услед
неке
радње
или
пропуста
који се могу јавити при нормалној употреби испоручене

Гаранција за испоручену робу износи _________________ монтаже или
__________________ од испоруке.
Роба која пре монтаже показује недостатке или оштећења као и она која
показује промене након уградње а узроци се не могу приписати условима
коришћења, биће замењена на терет Продавца.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
Банкарску гаранцију за оклањање грешака у гарантном року - Изабрани
понуђач се обавезује да 15 дана пре прве испоруке добара преда наручиоцу
банкарску гаранцију за оклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за
оклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 2% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана
дужи од истека гаратног рока за целокупан уговор. Ако се за време трајања
уговора промене гарантни рокови, важност банкарске гаранције за отклањање
грешака у гарантном року мора да се продужи. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за оклањање грешака у гарантном року у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе током гарантног периода у
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
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гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција
за рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта
(Europen Securities and Markets Authorities - ESMA).
Уколико се током трајања уговора буду продужили гарантни рокови, потребно
је доставити нову гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.
Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре
истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је
обезбеђена тим средством.
Квалитативни и Квантитативни пријем опреме
Члан 7.
Квалитативни и Квантитативни пријем робе извршиће се у одредишном
складишту Купца од стране пријемне контроле у року од 7 дана од приспећа тј
по извршеном царињењу робе у Београду.
Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно
испитивање робе из из члана 1. овог Уговора како би потврдио да је у
сагласности са уговорним спецификацијама и то без посебних трошкова по
крајњег корисника.
Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара спецификацијама,
Купац може да одбије робу, а Продавац може било да замени одбијену робу или
да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без наплате
трошкова од Купца.
Евентуални мањак или вишак Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним
путем уз прилог записника о мањку/вишку са подацима о евентуалним
одступањима у односу на уговорену опрему.
Продавац се обавезује да евентуални мањак надокнади о свом трошку у року
примереном за испоруку предметне опреме.

Испорука докумената
Члан 8.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
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- рачуни Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручене робе,
- отпремницу испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
- уверење о пореклу робе, тј образац ЕУР 1,(за стране понуђаче)
- товарни лист, (за стране понуђаче)
По испоруци робе, Продавац ће доставити следеће документе Купцу:
- рачуне Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручених добара,
- отпремницу Продавца са читким потписима испоручиоца,
- копија записника о квалитативном пријему робе,
- оригинал Сертификат о усаглашености производа са захтеваним
техничким условима,
- техничку документацију у три примерка на српском и енглеском језику:
а) Техничку спецификацију - перформансе јединице,
б) Детаљан функционалан опис комплетног система и подсистема,
в) Цртеже дизалице са габаритним димензијама,
г) Дијаграме и шеме свих уграђених инсталација на опреми,
д) Приручници за монтажу и пуштање у рад,
ђ) Приручници за рад и одржавање,
е) Каталог алата и резервних делова за све компоненте монтиране на
опреми.
ж) Препоручене операције редовног одржавања које треба да се
спроведу и одговарајуће временске интервале,

Рекламација и гаранција
Члан 9.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене
испоруке, изузев код скривених недостатака робе, важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 (десет) радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложена комисијски записник Купца
У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну испоруку у року примереном предмету
Уговора.
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Уговорна казна
Члан 10.
Ако Продавац закасни да испоручи уговорене производе, дужан је да за сваки
дан закашњења плати Купцу 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.
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“ акционарско друштво, Београд, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на
наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од:
- 10 % (десет процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора
у целости, или
- 15% (петнаест процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
Уговора у целости у случају да се изабрани понуђач налази на списку
негативних рефернци, који води Управа за Јавне набавке.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада
за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје
обавезе по Уговору.
У случају продужетка рока из члана 4. овог Уговора, Продавац је у обавези да
Купцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим роком
важности од 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе из
члана 1. овог уговора.
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Банкарска гаранција за оклањање грешака у гарантном року
Члан 12.
Продавац ће 15 дана пре прве испоруке добара предати Купцу Банкарску
гаранцију за оклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за оклањање
грешака у гарантном року издаје се у висини од 2% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
гаратног рока за целокупан уговор. Ако се за време трајања уговора промене
гарантни рокови, важност банкарске гаранције за оклањање грешака у
гарантном року мора да се продужи. Купац ће уновчити банкарску гаранцију за
оклањање грешака у гарантном року у случају да Продавац не буде извршавао
своје уговорне обавезе током гарантног периода у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Продавац може поднети гаранцију стране
банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција
за рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта
(Europen Securities and Markets Authorities - ESMA).
Уколико се током трајања уговора буду продужили гарантни рокови, потребно
је доставити нову гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења Продавцу, пре
истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је
обезбеђена тим средством.
Додатна објашњења и информације
Члан 13.
У случају прекида испоруке Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације а ради предузимања активности за разрешење
насталог проблема.
Раскид Уговора
Члан 14.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Продавцу раскине овај Уговор:
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(a)
(б)
(ц)

ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација, односно уколико роба нема
својства неопходна за намену за коју је Купац набавља.

Виша сила
Члан 15.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија,
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом
да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни
наступање околности из тачке (става) 1 овог члана, која је том околношћу
погођена, не мож се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава
слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се
санкције због неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности
и разумног рока отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака
од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 16.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
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Измена и допуна Уговора
Члан 17.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој
форми сагласношћу уговорних страна.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине
уговор под условима из члана 13. овог уговора.
Остале одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем гаранције
за добро извршење посла.
Све измене и допуне Уговора подлежу писменој сагласности оба уговарача,
односно врше се на исти начин као и у случају закључења уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском/енглеском језику,
од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
«Железнице Србије» ад
генерални директор

____________________________________________________________
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и 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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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 1- дизалице за возила, ЈН број 68/2014

Р.Б.

ПРЕДМЕТ

Јед.
Мере.

Количина

ком

18

УКУПНО
РСД/ЕУР

Вретенасте дизалице носивости 20 t
1

Вретенасте дизалице користиће се за
задизање ЕМВ произвођача „STADLER“
У комплету од 18 вретенастих дизалица 2
дизалице су резервне, а 16 радних.

2

Командни пулт за управљање са 16
дизалица

ком

1

3

Монтажа вретенастих дизалица и
пуштање у рад

ком

1

4

Обука руковаоца за рад на дизалицама

ком

5

5

Комплет обавезно заменљивих делова
комплета дизалица за 2 године

ком

1
УКУПНО:

Укупно у РСД или ЕУР без ПДВ-а ___________________________________
Укупно у РСД или ЕУР са ПДВ-ом ________________________________________
(заокружити изабрану валуту)
У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке (превоза, паковања, царине итд). Прецртана
или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр.“ / „ или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом.
Образац оверава и потписује овлашћено тј. Одговорно лице.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 1
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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 1

У складу са чланом 26. Закона,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у отвореном поступку јавне набавке набавка добара за оспособљавање
Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН број 68/2014, Партија
1 – дизалице за возила 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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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА,
за Партију 1

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
отвореном поступку јавне набавке набавка добара за оспособљавање
Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,Партија 1- дизалице за
возила ЈН број 68/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: 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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XIV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ –за Партију 1
(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: „ 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 испоруку – изградњу (опис добара или услуге), 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)

Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

62/410

XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА –за Партију 1
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према
URDG 758
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о
испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење
посла.
 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални
плативи износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
 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: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
 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 да је Корисник прекршио
своје обавезе из основног уговора.






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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XV-1 МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
–за Партију 1
(Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код)
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]

Врста гаранције: Гаранција за отклањање грешака у гарантном року на
позив према URDG 758














Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ а.д. Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и рачима максимални плативи
износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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: Енглески језик / Српски
Начин презентације: папирно-брзом поштом
Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учитини
презентацију)
Истек рока: Гаранција важи 28 дана од уговореног гарантног рока.
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 да је Налогодавац прекршио своје обавезе из
основног уговора и у ком погледу.
Подржаног другим документима како је горе побројано, а у сваком случају изјавом корисника,
било у самом позиву или одвојеном потписаном документу који прати или идентификује позив,
наводећи у ком погледу је налогодавац прекршио своја обавезе по основном послу.

Позив за плаћање мора бити потписан од стране овлашћених лица за заступање и у
циљу потврде аутентичности достављен са приложеном копијом ОП обрасца –
овереног потписа лица овлашћених за заступање или прослеђен преко пословне банке
која треба да потврди аутентичност потписа на позиву за плаћање.
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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XV-2

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА–за Партију 1

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме:
Датум:
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза
Гаранција бр.
Гарант:
Налогодавац:
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр.
6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о
јавним набавкама, члан 83.
Износ гаранције и валута:
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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- у оригиналу
Место презентације:
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
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 да је Налогодавац
прекршио своје обавезе из основног уговора и у ком погледу.
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)

...............................................
(потпис)

………………………………..
(функција)

………………………………….
(функција)
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XVI

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење
посла у моменту закључења уговора за јавну набавку
набавка
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 1- дизалице за возила,
ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад,
а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 1- дизалице за возила, ЈН број
68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а,
а максимално до _____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-1

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за отклањање грешака у
гарантном року за јавну набавку набавка
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 1- дизалице за возила,
ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за откањање грашак у гарантном
року, по налогу нашег клијента _______________________________ (уписати
назив понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице
Србије“ ад, а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 1- дизалице за возила,
ЈН број 68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока
за коначно извршење набавке у целости у износу од 2% од вредности Уговора
без ПДВ-а, а максимално до _____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-2

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење
уговорних обавеза у моменту закључења уговора за јавну
набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 1- дизалице за возила,
ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних
обавеза,
по
налогу
нашег
клијента__________________________
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 1- дизалице за возила, ЈН број 68/2014, са роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у
целости у износу од 15% од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до
___________________________________динара
(словима:
__________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци
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XVII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 1

Изјављујемo под пуном материјалном
испуњавамо
финансијски
капацитет
документацијом.

и кривичном одговорношћу да
дефинисан
овом
конкурсном

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
68/2014;Партија 1- дизалице за возила, а у смислу члана 76. и 77. Закона о
јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана
М.П.
3) Доказ у прилогу.
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XVIII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ, Партија 1

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
68/2014;Партија 1- дизалице за возила, а у смислу члана 76. и 77. Закона о
јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана

М.П.

4) Доказ у прилогу.
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ОБРАЗАЦ XVIII -1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да je добављач
__________________________________________________________________
(назив и адреса добављача)
у претходних 5(пет) година (2009,2010,2011, 2012. и 2013. год.) наручиоцу
извршио испоруку ______________________________ , у укупној вредности
__________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима)
и то:
2009. год.
Број
дизалица

Вредност,
без ПДВ-а

2012. год.
Број
дизалица

Вредност,
без ПДВ-а

Укупно за 5 година

2010. год.
Број
дизалица

Вредност,
без ПДВ-а

2011.год.
Број
дизалица

Вредност,
без ПДВ-а

2013. год.
Број
дизалица

Вредност,
без ПДВ-а

Број
дизалица

Вредност, без ПДВ-а

Потврда се издаје на захтев добављача _______________________________
ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
68/2014;Партија 1- дизалице за возила, за потребе : »Железнице Србије»
ад и у друге сврхе се не може користити.
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Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу
који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном
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XIX ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
Јавна набавка јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;Партија 1- дизалице за возила
Датум:__________________
За:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо: _____________________________ (име произвођача) регистровани и
угледни произвођачи робе:
Р.
Бр.

Назив (опис) робе

Јед. Мере

Количина
(из конкурсне
документације)

1

2

3

4

чије се фабрике налазе___________________________________________________
(адреса), овлашћујемо___________________________________________________ (име
и адреса понуђача – заступника или дистрибутера) да поднесе понуду и да потпише
Уговор с вама за испоруку горе наведене робе из наше производње, у количини
наведеној у табели. Понуђене количине биће испоручене у року од
_________________од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико Понуђачу кога смо овим документом овластили
доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији из ваше Конкурсне
документације вршити из наше фабрике ________________________ у
_________________________ .
Гаранција за наше производе је ______ година, при условима _________________.
„Потпис за и у име Произвођача“
- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или дистрибутер
робе која је предмет ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за позиције
из Спецификације.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 2
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, за Партију 2
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
набавка добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“,Партија 2- лестве са платформом, ЈН 68/2014;
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
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 понуђач.
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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 подизвођача.
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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.

Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

77/410

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – јавну набавку набавка добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,
Набавка четири мобилне платформе за преглед ЕМВ,

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Гарантни рок

Рок важења понуде
6)ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Техничка
карактеристика
Висина газишта
платформе
Висина скеле са
оградом

Тражене
карактеристике

Понуђене
карактеристике

већа од 4,4 m
мања од 5,6 m

Ширина скеле

већа од 1,35 m

Дужина скеле

већа од 1,80 m

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________________

Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

78/410

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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VIII

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, Партија 2

Назив документа

Приложено
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Не
1. Извод из регистра надлежног органа
Да
2. Потврда надлежног суда:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре:
Не
Да
- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд)
Не
Да
- Потврда Вишег суда у Београду – Посебно одељење
3. Потврда Министарства унутрашњих послова:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
Не
Да
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре
4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:
Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности.
5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када
има седиште на њеној територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
Да
Не
Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода
Да
Не
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
Да
Не
приватизације
или Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет
Да
Не
страницом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године и потврда о броју
дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуда, или биланс стања и биланс успеха, са мишљењем
овлашћеног ревизора (или акт, одлуку да није субјекат рeвизије ), или
извод из биланса- скраћени

Да

Не

Да

Не

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетом
Референц листа испоручених добара
Да

Не

Потврда о броју дана неликвидности
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Потврђујем да су сви
приложеном у понуди.

наведени

подаци

У

истоветни

са

документацијом

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације
приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и
попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у
заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
за Партију 2 – лестве са платформом

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
И

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)
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„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина
6, матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 20514106-62
(Комерцијална
банка), кога
заступа
Генерални
директор:
_________________________________(у даљем тексту Купац)
и
(у даљем тексту Продавац)
закључују

УГОВОР
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја мобилне платформе за преглед ЕМВ,
у свему према понуди Продавца бр. ________ од ________2014.године, која
је саставни део овог уговора.
Овим уговором утврђују се међусобни односи, права и обавезе Купца и
Продавца насталих по основу купопродаје добара која су предмет овог
уговора како следи:
Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ
мобилне платформе за
преглед ЕМВ

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛ.

ком.

4

ЈЕД.
ЦЕНА
РСД/ЕУР

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО
без ПДВ-а:
УКУПНО
Са ПДВ-ом
Продавац _______________________ испоручује мобилне платформе
произвођача _____________________________ (навести произвођача уколико
Продавац није и произвођач)
Уговорене јединичне цене опреме из овог члана су фиксне и не могу се мењати
током реализације уговора.
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Вредност
Члан 2.
Укупна вредност уговорених мобилних платформи
______________
РСД/ЕУР
и
_______________________________________________

без

Укупна вредност уговорених мобилних платформи са
______________________
РСД/ЕУР
и
_______________________________________________.

ПДВ-а

износи
словима

ПДВ-ом

износи
словима

Услови плаћања
Члан 3.
Уговорна цена дефинисана у чл.1 овог уговора биће плаћена након издавања
фактура и пријема робе у магацин наручиоца у року од 45 дана на следећи
начин:
- ино понуђачима плаћање се врши у ЕУР-има на девизни рачун (за понуде
дате у валути ЕУР) или у РСД на нерезидентни рачун (за понуде дате у
валути РСД) на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .
- домаћим понуђачима плаћање се врши динарски (за понуде дате у валути
РСД), на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .а за понуде дате у валути ЕУР плаћање се врши
динарски по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре, на рачун
Продавца бр.___________________ са матичним бројем______________ уз
обавезну доставу доказа да испоручују робу која је 100% из увоза (копија ЈЦИ –
јединствене царинске декларације)
.

Паритет и динамика испоруке
Члан 4.

Испорука робе из члана 1 уговора врши се на паритету
- DAP Београд, магацин 360 у депоу за одржавање ЕМВ Земун,
INCOTERMS 2010, за испоручиоце из иностранства односно.
-

FCO Београд, магацин 360 у депоу за одржавање ЕМВ Земун, за
испоручиоце из Републике Србије.

Испорука уговорених мобилних платформи извршиће
_________________ дана од ступања уговора на снагу.

се

у

року

Парцијалне испоруке су дозвољене.
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од

Технички услови
Члан 5.
Испоручена роба мора бити усаглашена у свему са техничким условима
наведеним у Конкурсној документацији.
Гаранција за квалитет
Члан 6.
Продавац гарантује да је роба која се испоручује по овом уговору нова и
неупотребљавана и у свему одговара техничким карактеристикама наведеним у
Конкурсној документацији.
Продавац гарантује да
Наручилац набавља,
материјалима
или
Продавца/произвођача,
робе.

роба има сва неопходна својства за намену за коју је
да неће имати недостатке у техничком решењу,
изради
услед
неке
радње
или
пропуста
који се могу јавити при нормалној употреби испоручене

Гаранција за испоручену робу износи _________________ монтаже или
__________________ од испоруке.
Роба која пре монтаже показује недостатке или оштећења као и она која
показује промене након уградње а узроци се не могу приписати условима
коришћења, биће замењена на терет Продавца.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
Квалитативни и Квантитативни пријем опреме
Члан 7.
Квалитативни и Квантитативни пријем робе извршиће се у одредишном
складишту Купца од стране пријемне контроле у року од 7 дана од приспећа тј
по извршеном царињењу робе у Београду.
Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно
испитивање робе из из члана 1. овог Уговора како би потврдио да је у
сагласности са уговорним спецификацијама и то без посебних трошкова по
крајњег корисника.
Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара спецификацијама,
Купац може да одбије робу, а Продавац може било да замени одбијену робу или
да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без наплате
трошкова од Купца.
Евентуални мањак или вишак Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним
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путем уз прилог записника о мањку/вишкуса
одступањима у односу на уговорену опрему.

подацима

о

евенталним

Продавац се обавезује да евентуалми мањак надокнади о свом трошку у року
примереном за испоруку предметне опреме.
Испорука докумената
Члан 8.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
- рачуни Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручене робе,
- отпремницу испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
- уверење о пореклу робе, тј образац ЕУР 1,(за стране понуђаче)
- товарни лист, (за стране понуђаче)
По испоруци робе, Продавац ће доставити следеће документе Купцу:
- рачуне Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручених добара,
- отпремницу Продавца са читким потписима испоручиоца,
- копија записника о квалитативном пријему робе,
- оригинал Сертификат о усаглашености производа са захтеваним
техничким условима,
Рекламација и гаранција
Члан 9.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене
испоруке, изузев код скривених недостатака робе, важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 (десет) радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложена комисијски записник Купца
У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну испоруку у року примереном предмету
Уговора.
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Уговорна казна
Члан 10.
Ако Продавац закасни да испоручи уговорене производе, дужан је да за сваки
дан закашњења плати Купцу 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.
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“ акционарско друштво, Београд, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на
наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од:
- 10 % (десет процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора
у целости, или
- 15% (петнаест процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
Уговора у целости у случају да се изабрани понуђач налази на списку
негативних рефернци, који води Управа за Јавне набавке.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада
за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје
обавезе по Уговору.
У случају продужетка рока из члана 4. овог Уговора, Продавац је у обавези да
Купцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим роком
важности од 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе из
члана 1. овог уговора.
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Додатна објашњења и информације
Члан 12.
У случају прекида испоруке Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације а ради предузимања активности за разрешење
насталог проблема.
Раскид Уговора
Члан 13.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Продавцу раскине овај Уговор:
(b)
(б)
(ц)

ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација, односно уколико роба нема
својства неопходна за намену за коју је Купац набавља.

Виша сила
Члан 14.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија,
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом
да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни
наступање околности из тачке (става) 1 овог члана, која је том околношћу
погођена, не мож 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.
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Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака
од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 15.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 16.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој
форми сагласношћу уговорних страна.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине
уговор под условима из члана 13. овог уговора.
Остале одредбе
Члан 17.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем гаранције
за добро извршење посла.
Све измене и допуне Уговора подлежу писменој сагласности оба уговарача,
односно врше се на исти начин као и у случају закључења уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском/енглеском језику,
од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
«Железнице Србије» ад
генерални директор

____________________________________________________________
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и 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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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Јавна набавка добара за оспособљавање Депоа Земун за одржавање ЕМВ „STADLER“,
Партија 2-лестве са платформом, ЈН бр.68/2014

Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ

Мобилна платформа за преглед ЕМВ

Јед.
мере.

Количина

ком.

4

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО:

Укупно у РСД или ЕУР без ПДВ-а ___________________________________
Укупно у РСД или ЕУР са ПДВ-ом ________________________________________
(заокружити изабрану валуту)

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке (превоза, паковања, царине итд). Прецртана
или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом.
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.
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XI

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 2

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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XII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 2

У складу са чланом 26. Закона,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у отвореном поступку јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“Партија-2- лестве са платформом,
ЈН број 68/2014, 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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XIII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА, за Партију 2

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
отвореном поступку јавне набавке набавка добара за оспособљавање
Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 2- лестве са
платформом ,ЈН 68/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: 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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XIV

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ–за Партију 2
(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: „ 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 испоруку – изградњу (опис добара или услуге), 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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XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА –за Партију 2
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према
URDG 758
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о
испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење
посла.
 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални
плативи износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
 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: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
 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 да је Корисник прекршио
своје обавезе из основног уговора.






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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XV-2

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА–за Партију 2

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме:
Датум:
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза
Гаранција бр.
Гарант:
Налогодавац:
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр.
6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о
јавним набавкама, члан 83.
Износ гаранције и валута:
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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- у оригиналу
Место презентације:
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
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 да је Налогодавац
прекршио своје обавезе из основног уговора и у ком погледу.
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)

...............................................
(потпис)

………………………………..
(функција)

………………………………….
(функција)
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XVI

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење
посла у моменту закључења уговора за јавну набавку
набавка
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 2 лестве са
платформом -, ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад,
а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 2 лестве са платформом -, ЈН број
68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а,
а максимално до _____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-2

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење
уговорних обавеза у моменту закључења уговора за јавну
набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“,
платформом, ЈН број 68/2014

Партија

2-

лестве

са

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних
обавеза,
по
налогу
нашег
клијента__________________________
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, Партија 2- лестве са платформом, ЈН број 68/2014, са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке
у целости у износу од 15% од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до
___________________________________динара
(словима:
__________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци
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XVII

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 2

Изјављујемo под пуном материјалном
испуњавамо
финансијски
капацитет
документацијом.

и кривичном одговорношћу да
дефинисан
овом
конкурсном

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 2- лестве са платформом, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана
М.П.
* Доказ у прилогу.
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XVIII

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 2

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 2- лестве са платформом, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана

М.П.

* Доказ у прилогу.
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ОБРАЗАЦ XVIII -1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да je добављач
__________________________________________________________________
(назив и адреса добављача)
у претходних 5(пет) година (2009,2010,2011, 2012. и 2013. год.) наручиоцу
извршио испоруку ______________________________ , у укупној вредности
__________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима)
и то:
2009. год.
Број
платформ
и

Вредност,
без ПДВ-а

2012. год.
Број
платформ
и

Вредност,
без ПДВ-а

2010. год.
Број
платформ
и

Вредност,
без ПДВ-а

Вредност,
без ПДВ-а

2013. год.
Број
платформ
и

Вредност,
без ПДВ-а

Број
Укупно за 5 година

2011.год.
Број
платформ
и

платформи

Вредност, без ПДВ-а

Потврда се издаје на захтев добављача ______________________________
ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
68/2014; Партија 2- лестве са платформом, за потребе : »Железнице
Србије» ад и у друге сврхе се не може користити.
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Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу
који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном
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XIX ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
Јавна набавка јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014; Партија 2- лестве са платформом
Датум:__________________
За:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо: _____________________________ (име произвођача) регистровани и
угледни произвођачи робе:
Р.
Бр.

Назив (опис) робе

Јед. Мере

Количина
(из конкурсне
документације)

1

2

3

4

чије се фабрике налазе___________________________________________________
(адреса), овлашћујемо___________________________________________________ (име
и адреса понуђача – заступника или дистрибутера) да поднесе понуду и да потпише
Уговор с вама за испоруку горе наведене робе из наше производње, у количини
наведеној у табели. Понуђене количине биће испоручене у року од
_________________од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико Понуђачу кога смо овим документом овластили
доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији из ваше Конкурсне
документације вршити из наше фабрике ________________________ у
_________________________ .
Гаранција за наше производе је ______ година, при условима _________________.
„Потпис за и у име Произвођача“
- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или дистрибутер
робе која је предмет ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за позиције
из Спецификације.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 3
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 3
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
набавка добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 3- виљушкари, ЈН број 68/2014
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
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 понуђач.
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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 подизвођача.
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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 - набавка добара за оспособљавање Депоа
у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Набавка виљушкара
носивости 1,5 t

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Гарантни рок

Рок важења понуде

6. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Техничка карактеристика

Тражена карактеристика

Носивост

већа од 1,5 t

Висина дизања

већа од 5m

Габаритна висина

до 2,5 m

Погонски агрегат

дизел мотор

Понуђена
карактеристика
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Виљушке за виљушкар

2 пара
- стандардне дужине и
- продужене,
минималне дужине
1600 mm

Управљачница

Заштитна кабина са
седиштем.

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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VIII

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, Партија 3

Назив документа

Приложено
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Не
1. Извод из регистра надлежног органа
Да
2. Потврда надлежног суда:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре:
Не
Да
- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд)
Не
Да
- Потврда Вишег суда у Београду – Посебно одељење
3. Потврда Министарства унутрашњих послова:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
Не
Да
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре
4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:
Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности.
5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када
има седиште на њеној територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
Да
Не
Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода
Да
Не
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
Да
Не
приватизације
или Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет
Да
Не
страницом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године и потврда о броју
дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуда, или биланс стања и биланс успеха, са мишљењем
овлашћеног ревизора (или акт, одлуку да није субјекат рeвизије ), или
извод из биланса- скраћени

Да

Не

Да

Не

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетом
Референц листа испоручених добара
Да

Не

Потврда о броју дана неликвидности
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Потврђујем да су сви
приложеном у понуди.

наведени

подаци

У

истоветни

са

документацијом

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације
приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и
попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у
заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
Партија 3- виљушкари

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
И

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)
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„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина
6, матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 20514106-62
(Комерцијална
банка), кога
заступа
Генерални
директор:
_________________________________(у даљем тексту Купац)
и
(у даљем тексту Продавац)
закључују

УГОВОР
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја виљушкара, у свему према понуди
Продавца бр. ________ од ________2014.године, која је саставни део овог
уговора.
Овим уговором утврђују се међусобни односи, права и обавезе Купца и
Продавца насталих по основу купопродаје добара која су предмет овог
уговора како следи:
Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ

Виљушкар носивости 1,5 t

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛ.

ком.

1

ЈЕД.
ЦЕНА
РСД/ЕУР

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО
без ПДВ-а:
УКУПНО
Са ПДВом

Продавац _______________________ испоручује виљушкар произвођача
_____________________________ (навести произвођача уколико Продавац није
и произвођач)
Уговорене јединичне цене опреме из овог члана су фиксне и не могу се мењати
током реализације уговора.
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Вредност
Члан 2.
Укупна вредност уговорених виљушкара без ПДВ-а износи ______________
РСД/ЕУР и словима _______________________________________________
Укупна
вредност
уговорених
виљушкара
са
ПДВ-ом
______________________
РСД/ЕУР
и
_______________________________________________.

износи
словима

Услови плаћања
Члан 3.
Уговорна цена дефинисана у чл.1 овог уговора биће плаћена након издавања
фактура и пријема робе у магацин наручиоца у року од 45 дана на следећи
начин:
- ино понуђачима плаћање се врши у ЕУР-има на девизни рачун (за понуде
дате у валути ЕУР) или у РСД на нерезидентни рачун (за понуде дате у
валути РСД)на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .
- домаћим понуђачима плаћање се врши динарски (за понуде дате у валути
РСД), на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .а за понуде дате у валути ЕУР плаћање се врши
динарски по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре, на рачун
Продавца бр.___________________ са матичним бројем______________ уз
обавезну доставу доказа да испоручују робу која је 100% из увоза (копија ЈЦИ –
јединствене царинске декларације)
Паритет и динамика испоруке
Члан 4.
Испорука робе из члана 1 уговора врши се на паритету
- DAP Београд, магацин 360 у депоу за одржавање ЕМВ Земун, INCOTERS
2010, за испоручиоце из иностранства односно.
FCO Београд, магацин 360 у депоу за одржавање ЕМВ Земун, за
испоручиоце из Републике Србије.
Испорука уговорених виљушкара извршиће се у року од _________________
дана од ступања уговора на снагу.
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Технички услови
Члан 5.
Испоручена роба мора бити усаглашена у свему са техничким условима
наведеним у Конкурсној документацији.
Гаранција за квалитет
Члан 6.
Продавац гарантује да је роба која се испоручује по овом уговору нова и
неупотребљавана и у свему одговара техничким карактеристикама наведеним у
Конкурсној документацији.
Продавац гарантује да
Наручилац набавља,
материјалима
или
Продавца/произвођача,
робе.

роба има сва неопходна својства за намену за коју је
да неће имати недостатке у техничком решењу,
изради
услед
неке
радње
или
пропуста
који се могу јавити при нормалној употреби испоручене

Гаранција за испоручену робу износи _________________ монтаже или
__________________ од испоруке.
Роба која пре монтаже показује недостатке или оштећења као и она која
показује промене након уградње а узроци се не могу приписати условима
коришћења, биће замењена на терет Продавца.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
У току гарантног рока испоручилац се обавезује да ће о свом трошку на
испорученом виљушкару вршити редовне сервисе са заменом предвиђеног
потрошног материјала, а у складу са техничком документацијом и сервисним
упутством произвођача виљушкара.
Квалитативни и Квантитативни пријем опреме
Члан 7.
Квалитативни и Квантитативни пријем робе извршиће се у одредишном
складишту Купца од стране пријемне контроле у року од 7 дана од приспећа тј
по извршеном царињењу робе у Београду.
Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно
испитивање робе из из члана 1. овог Уговора како би потврдио да је у
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сагласности са уговорним спецификацијама и то без посебних трошкова по
крајњег корисника.
Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара спецификацијама,
Купац може да одбије робу, а Продавац може било да замени одбијену робу или
да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без наплате
трошкова од Купца.
Евентуални мањак или вишак Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним
путем уз прилог записника о мањку/вишкуса подацима о евенталним
одступањима у односу на уговорену опрему.
Продавац се обавезује да евентуалми мањак надокнади о свом трошку у року
примереном за испоруку предметне опреме.
Испорука докумената
Члан 8.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
- рачуни Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручене робе,
- отпремницу испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
- уверење о пореклу робе, тј образац ЕУР 1,(за стране понуђаче)
- товарни лист, (за стране понуђаче)
По испоруци робе, Продавац ће доставити следеће документе Купцу:
- рачуне Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручених добара,
- отпремницу Продавца са читким потписима испоручиоца,
- копија записника о квалитативном пријему робе,
- оригинал Сертификат о усаглашености производа са захтеваним
техничким условима,
- упутство за руковање, техничко упутство и сервисну документацију за
испоручени виљушкар на српском језику.
Рекламација и гаранција
Члан 9.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене
испоруке, изузев код скривених недостатака робе, важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 (десет) радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
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- да је приговору приложена комисијски записник Купца
У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну испоруку у року примереном предмету
Уговора.
Уговорна казна
Члан 10.
Ако Продавац закасни да испоручи уговорене производе, дужан је да за сваки
дан закашњења плати Купцу 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.
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“ акционарско друштво, Београд, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на
наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од:
- 10 % (десет процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора
у целости, или
- 15% (петнаест процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
Уговора у целости у случају да се изабрани понуђач налази на списку
негативних рефернци, који води Управа за Јавне набавке.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада
за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје
обавезе по Уговору.
У случају продужетка рока из члана 4. овог Уговора, Продавац је у обавези да
Купцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим роком
важности од 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
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Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе из
члана 1. овог уговора.
Банкарска гаранција за оклањање грешака у гарантном року
Члан 12.
Продавац ће 15 дана пре прве испоруке добара предати Купцу Банкарску
гаранцију за оклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за оклањањ грешака
у гарантном року издаје се у висини од 2% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека гаратног
рока за целокупан уговор. Ако се за време трајања уговора промене гарантни
рокови, важност банкарске гаранције за оклањање грешака у гарантном року
мора да се продужи. Купац ће уновчити банкарску гаранцију за оклањање
грешака у гарантном року у случају да Продавац не буде извршавао своје
уговорне обавезе током гарантног периода у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је
тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција
за рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта
(Europen Securities and Markets Authorities - ESMA).
Уколико се током трајања уговора буду продужили гарантни рокови, потребно
је доставити нову гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења Продавцу, пре
истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је
обезбеђена тим средством.
Додатна објашњења и информације
Члан 13.
У случају прекида испоруке Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације а ради предузимања активности за разрешење
насталог проблема.
Раскид Уговора
Члан 14.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Продавцу раскине овај Уговор:
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(c)
(б)
(ц)

ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација, односно уколико роба нема
својства неопходна за намену за коју је Купац набавља.

Виша сила
Члан 15.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија,
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом
да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни
наступање околности из тачке (става) 1 овог члана, која је том околношћу
погођена, не мож се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава
слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се
санкције због неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности
и разумног рока отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака
од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 16.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 17.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој
форми сагласношћу уговорних страна.
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Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине
уговор под условима из члана 13. овог уговора.
Остале одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем гаранције
за добро извршење посла.
Све измене и допуне Уговора подлежу писменој сагласности оба уговарача,
односно врше се на исти начин као и у случају закључења уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском/енглеском језику,
од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
«Железнице Србије» ад
генерални директор

____________________________________________________________
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и 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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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 3- виљушкари

Р.Б.

ПРЕДМЕТ

1

Виљушкар носивости 1,5 t

2

Трошкови сервиса у гарантном року

Јед.
Мере.

Количина

ком.

1

компл.

1

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО:

Укупно у РСД или ЕУР без ПДВ-а ___________________________________
Укупно у РСД или ЕУР са ПДВ-ом ________________________________________
(заокружити изабрану валуту)

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке (превоза, паковања,
царине итд). Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр.“ / „ или на сличан начин)
чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује овлашћено тј. Одговорно лице.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 3
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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 3

У складу са чланом 26. Закона,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у отвореном поступку јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,Партија 3- виљушкари, ЈН број
68/2014, 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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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА,
за Партију 3

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
отвореном поступку јавне набавке набавка добара за оспособљавање
Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 3- виљушкари,
ЈН 68/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: 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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XIV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ –за Партију 3
(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: „ 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 испоруку – изградњу (опис добара или услуге), 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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XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА –за Партију 3
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према
URDG 758
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о
испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење
посла.
 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални
плативи износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
 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: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
 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 да је Корисник прекршио
своје обавезе из основног уговора.






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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XV-1 МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
–за Партију 3
(Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код)
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]

Врста гаранције: Гаранција за отклањање грешака у гарантном року на
позив према URDG 758














Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ а.д. Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и рачима максимални плативи
износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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: Енглески језик / Српски
Начин презентације: папирно-брзом поштом
Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учитини
презентацију)
Истек рока: Гаранција важи 28 дана од уговореног гарантног рока.
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 да је Налогодавац прекршио своје обавезе из
основног уговора и у ком погледу.
Подржаног другим документима како је горе побројано, а у сваком случају изјавом корисника,
било у самом позиву или одвојеном потписаном документу који прати или идентификује позив,
наводећи у ком погледу је налогодавац прекршио своја обавезе по основном послу.

Позив за плаћање мора бити потписан од стране овлашћених лица за заступање и у
циљу потврде аутентичности достављен са приложеном копијом ОП обрасца –
овереног потписа лица овлашћених за заступање или прослеђен преко пословне банке
која треба да потврди аутентичност потписа на позиву за плаћање.
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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XV-2

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА–за Партију 3

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме:
Датум:
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза
Гаранција бр.
Гарант:
Налогодавац:
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр.
6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о
јавним набавкама, члан 83.
Износ гаранције и валута:
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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- у оригиналу
Место презентације:
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
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 да је Налогодавац
прекршио своје обавезе из основног уговора и у ком погледу.
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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XVI

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење
посла у моменту закључења уговора за јавну набавку
набавка
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 3- виљушкари,, ЈН број
68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад,
а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 3- виљушкари, ЈН број 68/2014, са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке
у целости у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до
_____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-1

Писмо о намерама пословне банке
достављања банкарске гаранције за
гарантном року за јавну набавку
оспособљавање Депоа у Земуну
„STADLER“, Партија 3- виљушкари,
ЈН број 68/2014

о прихватању обавезе
отклањање грешака у
набавка
добара за
за одржавање ЕМВ-а

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за откањање грашак у гарантном
року, по налогу нашег клијента _______________________________ (уписати
назив понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице
Србије“ ад, а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 3- виљушкари, ЈН број
68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока за
коначно извршење набавке у целости у износу од 2% од вредности Уговора без
ПДВ-а, а максимално до _____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-2

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење
уговорних обавеза у моменту закључења уговора за јавну
набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 3- виљушкари,, ЈН број
68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних
обавеза,
по
налогу
нашег
клијента__________________________
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, Партија 3- виљушкари,, ЈН број 68/2014, са роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у
целости у износу од 15% од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до
___________________________________динара
(словима: ________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци
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XVII

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 3

Изјављујемo под пуном материјалном
испуњавамо
финансијски
капацитет
документацијом.

и кривичном одговорношћу да
дефинисан
овом
конкурсном

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 3- виљушкари, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама
(„Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана
М.П.
5) Доказ у прилогу.
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XVIII

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 3

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 3- виљушкари, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама
(„Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана

М.П.

* Доказ у прилогу.
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ОБРАЗАЦ XVIII-1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да je добављач
__________________________________________________________________
(назив и адреса добављача)
у претходних 5(пет) година (2009,2010,2011, 2012. и 2013. год.) наручиоцу
извршио испоруку ______________________________ , у укупној вредности
__________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима)
и то:
2009. год.
Број
виљушкар
а

Вредност,
без ПДВ-а

2012. год.
Број
виљушкар
а

Вредност,
без ПДВ-а

2010. год.
Број
виљушкар
а

Вредност,
без ПДВ-а

Вредност,
без ПДВ-а

2013. год.
Број
виљушкар
а

Вредност,
без ПДВ-а

Број
Укупно за 5 година

2011.год.
Број
виљушкар
а

виљушкара

Вредност, без ПДВ-а
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Потврда се издаје на захтев добављача _______________________________
ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
68/2014; Партија 3- виљушкари, за потребе : »Железнице Србије» ад и у
друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу
који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном
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XIX ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
Јавна набавка јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014; Партија 3- виљушкари
Датум:__________________
За:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо: _____________________________ (име произвођача) регистровани и
угледни произвођачи робе:
Р.
Бр.

Назив (опис) робе

Јед. Мере

Количина
(из конкурсне
документације)

1

2

3

4

чије се фабрике налазе___________________________________________________
(адреса), овлашћујемо___________________________________________________ (име
и адреса понуђача – заступника или дистрибутера) да поднесе понуду и да потпише
Уговор с вама за испоруку горе наведене робе из наше производње, у количини
наведеној у табели. Понуђене количине биће испоручене у року од
_________________од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико Понуђачу кога смо овим документом овластили
доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији из ваше Конкурсне
документације вршити из наше фабрике ________________________ у
_________________________ .
Гаранција за наше производе је ______ година, при условима _________________.
„Потпис за и у име Произвођача“
- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или дистрибутер
робе која је предмет ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за позиције
из Спецификације.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 4
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 4
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
набавка добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“Партија 4 – машине за утовар или руковање, ЈН број 68/2014
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
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 понуђач.
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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 подизвођача.
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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 - набавка добара за оспособљавање
Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“ - , Набавка палетних
виљушкара
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Гарантни рок

Рок важења понуде

6) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Карактеристика

Тражена вредност

Носивост

минимално 2500 kg

Висина дизања

минимално 200 mm

Дужина виљушки

Понуђена вредност

минимално 1150 mm

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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VIII

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, Партија 4

Назив документа

Приложено
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Не
1. Извод из регистра надлежног органа
Да
2. Потврда надлежног суда:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре:
Не
Да
- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд)
Не
Да
- Потврда Вишег суда у Београду – Посебно одељење
3. Потврда Министарства унутрашњих послова:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
Не
Да
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре
4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:
Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности.
5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када
има седиште на њеној територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
Да
Не
Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода
Да
Не
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
Да
Не
приватизације
или Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет
Да
Не
страницом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године и потврда о броју
дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуда, или биланс стања и биланс успеха, са мишљењем
овлашћеног ревизора (или акт, одлуку да није субјекат рeвизије ), или
извод из биланса- скраћени

Да
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Не

Потврда о броју дана неликвидности

Да

Не

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетом
Референц листа испоручених добара
Да

Не

Потврђујем да су сви
приложеном у понуди.

наведени

подаци

У

истоветни

са

документацијом

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације
приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и
попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у
заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
Партију 4 –машине за утовар или руковање
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
И

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)
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„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина
6, матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 20514106-62
(Комерцијална
банка), кога
заступа
Генерални
директор:
_________________________________(у даљем тексту Купац)
и
(у даљем тексту Продавац)
закључују

УГОВОР
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја палетних виљушкара, у свему према
понуди Продавца бр. ________ од ________2014.године, која је саставни део
овог уговора.
Овим уговором утврђују се међусобни односи, права и обавезе Купца и
Продавца насталих по основу купопродаје добара која су предмет овог
уговора како следи:
Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ

Палетни виљушкар

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛ.

ком.

2

ЈЕД.
ЦЕНА
РСД/ЕУР

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО
без ПДВ-а:
УКУПНО
Са ПДВ-ом
Продавац _______________________ испоручује палетне виљушкаре
произвођача _____________________________ (навести произвођача уколико
Продавац није и произвођач)
Уговорене јединичне цене опреме из овог члана су фиксне и не могу се мењати
током реализације уговора.
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Вредност
Члан 2.
Укупна вредност уговорених палетних виљушкара
______________
РСД/ЕУР
и
_______________________________________________

без

Укупна вредност уговорених палетних виљушкара
______________________
РСД/ЕУР
_______________________________________________.

са
и

ПДВ-а

износи
словима

ПДВ-ом

износи
словима

Услови плаћања
Члан 3.
Уговорна цена дефинисана у чл.1 овог уговора биће плаћена након издавања
фактура и пријема робе у магацин наручиоца у року од 45 дана на следећи
начин:
- ино понуђачима плаћање се врши у ЕУР-има на девизни рачун (за понуде
дате у валути ЕУР) или у РСД на нерезидентни рачун (за понуде дате у
валути РСД)на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .
- домаћим понуђачима плаћање се врши динарски (за понуде дате у валути
РСД), на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .а за понуде дате у валути ЕУР плаћање се врши
динарски по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре, на рачун
Продавца бр.___________________ са матичним бројем______________ уз
обавезну доставу доказа да испоручују робу која је 100% из увоза (копија ЈЦИ –
јединствене царинске декларације)
.
Паритет и динамика испоруке
Члан 4.
Испорука робе из члана 1 уговора врши се на паритету
- DAP Београд, магацин Батајница, INCOTERMS 2010, за испоручиоце из
иностранства односно.
- FCO Београд, магацин Батајница, за испоручиоце из Републике Србије.
Испорука уговорених палетних виљушкара извршиће
_________________ дана од ступања уговора на снагу.

се

у

року

од
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Технички услови
Члан 5.
Испоручена роба мора бити усаглашена у свему са техничким условима
наведеним у Конкурсној документацији.
Гаранција за квалитет
Члан 6.
Продавац гарантује да је роба која се испоручује по овом уговору нова и
неупотребљавана и у свему одговара техничким карактеристикама наведеним у
Конкурсној документацији.
Продавац гарантује да
Наручилац набавља,
материјалима
или
Продавца/произвођача,
робе.

роба има сва неопходна својства за намену за коју је
да неће имати недостатке у техничком решењу,
изради
услед
неке
радње
или
пропуста
који се могу јавити при нормалној употреби испоручене

Гаранција за испоручену робу износи _________________ монтаже или
__________________ од испоруке.
Роба која пре монтаже показује недостатке или оштећења као и она која
показује промене након уградње а узроци се не могу приписати условима
коришћења, биће замењена на терет Продавца.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
Квалитативни и Квантитативни пријем опреме
Члан 7.
Квалитативни и Квантитативни пријем робе извршиће се у одредишном
складишту Купца од стране пријемне контроле у року од 7 дана од приспећа тј
по извршеном царињењу робе у Београду.
Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно
испитивање робе из из члана 1. овог Уговора како би потврдио да је у
сагласности са уговорним спецификацијама и то без посебних трошкова по
крајњег корисника.
Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара спецификацијама,
Купац може да одбије робу, а Продавац може било да замени одбијену робу или
да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без наплате
трошкова од Купца.
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Евентуални мањак или вишак Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним
путем уз прилог записника о мањку/вишкуса подацима о евенталним
одступањима у односу на уговорену опрему.
Продавац се обавезује да евентуалми мањак надокнади о свом трошку у року
примереном за испоруку предметне опреме.
Испорука докумената
Члан 8.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
- рачуни Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручене робе,
- отпремницу испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
- уверење о пореклу робе, тј образац ЕУР 1,(за стране понуђаче)
- товарни лист, (за стране понуђаче)
По испоруци робе, Продавац ће доставити следеће документе Купцу:
- рачуне Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручених добара,
- отпремницу Продавца са читким потписима испоручиоца,
- копија записника о квалитативном пријему робе,
- оригинал Сертификат о усаглашености производа са захтеваним
техничким условима,
Рекламација и гаранција
Члан 9.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене
испоруке, изузев код скривених недостатака робе, важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 (десет) радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложена комисијски записник Купца
У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну испоруку у року примереном предмету
Уговора.
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Уговорна казна
Члан 10.
Ако Продавац закасни да испоручи уговорене производе, дужан је да за сваки
дан закашњења плати Купцу 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.
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“ акционарско друштво, Београд, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на
наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од:
- 10 % (десет процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора
у целости, или
- 15% (петнаест процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
Уговора у целости у случају да се изабрани понуђач налази на списку
негативних рефернци, који води Управа за Јавне набавке.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада
за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје
обавезе по Уговору.
У случају продужетка рока из члана 4. овог Уговора, Продавац је у обавези да
Купцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим роком
важности од 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе из
члана 1. овог уговора.
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Додатна објашњења и информације
Члан 12.
У случају прекида испоруке Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације а ради предузимања активности за разрешење
насталог проблема.
Раскид Уговора
Члан 13.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Продавцу раскине овај Уговор:
(d)
(б)
(ц)

ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација, односно уколико роба нема
својства неопходна за намену за коју је Купац набавља.

Виша сила
Члан 14.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија,
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом
да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни
наступање околности из тачке (става) 1 овог члана, која је том околношћу
погођена, не мож 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.
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Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака
од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 15.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 16.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој
форми сагласношћу уговорних страна.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине
уговор под условима из члана 13. овог уговора.
Остале одредбе
Члан 17.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем гаранције
за добро извршење посла.
Све измене и допуне Уговора подлежу писменој сагласности оба уговарача,
односно врше се на исти начин као и у случају закључења уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском/енглеском језику,
од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
«Железнице Србије» ад
генерални директор

____________________________________________________________
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и 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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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 4-, машине за утовар или руковање ЈН број 68/2014

Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ

Ручни палетни виљушкар

Јед.
мере.

Количина

ком.

2

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО:

Укупно у РСД или ЕУР без ПДВ-а ___________________________________
Укупно у РСД или ЕУР са ПДВ-ом ________________________________________
(заокружити изабрану валуту)

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке (превоза, паковања, царине итд). Прецртана
или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом.
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 4
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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 4

У складу са чланом 26. Закона,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у отвореном поступку јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 4-, машине за утовар или
руковање ЈН број 68/2014, 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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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА,
за Партију 4

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
отвореном поступку јавне набавке
добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,Партија 4- машине за утовар или
руковање , ЈН 68/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: 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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XIV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ –за Партију 4
(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: „ 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 испоруку – изградњу (опис добара или услуге), 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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XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА–за Партију 4
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према
URDG 758
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о
испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење
посла.
 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални
плативи износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
 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: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
 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 да је Корисник прекршио
своје обавезе из основног уговора.






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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XV-2

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА–за Партију 4

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме:
Датум:
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза
Гаранција бр.
Гарант:
Налогодавац:
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр.
6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о
јавним набавкама, члан 83.
Износ гаранције и валута:
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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- у оригиналу
Место презентације:
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
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 да је Налогодавац
прекршио своје обавезе из основног уговора и у ком погледу.
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)

...............................................
(потпис)

………………………………..
(функција)

………………………………….
(функција)
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XVI

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење
посла у моменту закључења уговора за јавну набавку
набавка
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 4- машине за утовар
или руковање, ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад,
а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 4- машине за утовар или руковање,
ЈН број 68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за
коначно извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности Уговора
без ПДВ-а, а максимално до _____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-2

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење
уговорних обавеза у моменту закључења уговора за јавну
набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 4- машине за утовар
или руковање, ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних
обавеза,
по
налогу
нашег
клијента__________________________
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, Партија 4- машине за утовар или руковање, ЈН број
68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење набавке у целости у износу од 15% од вредности Уговора без ПДВ-а,
а
максимално
до
___________________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци
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XVII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ, Партија 4

Изјављујемo под пуном материјалном
испуњавамо
финансијски
капацитет
документацијом.

и кривичном одговорношћу да
дефинисан
овом
конкурсном

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 4 – машине за утовар или руковање, а у смислу члана 76. и 77.
Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана
М.П.
* Доказ у прилогу.
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XVIII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ, Партија 4

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 4 – машине за утовар или руковање, а у смислу члана 76. и 77.
Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана

М.П.

* Доказ у прилогу.
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ОБРАЗАЦ XVIII -1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да je добављач
__________________________________________________________________
(назив и адреса добављача)
у претходних 5(пет) година (2009,2010,2011, 2012. и 2013. год.) наручиоцу
извршио испоруку ______________________________ , у укупној вредности
__________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима)
и то:
2009. год.
Број
палетних
виљушкар
а

Вредност,
без ПДВ-а

2012. год.
Број
палетних
виљушкар
а

Вредност,
без ПДВ-а

2010. год.
Број
палетних
виљушкар
а

Вредност,
без ПДВ-а

Вредност,
без ПДВ-а

2013. год.
Број
палетних
виљушкар
а

Вредност,
без ПДВ-а

Број
Укупно за 5 година

2011.год.
Број
палетних
виљушкар
а

палетних
виљушкара

Вредност, без ПДВ-а

Потврда се издаје на захтев добављача _______________________________
ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке
добара за
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оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
68/2014; Партија 4 – машине за утовар или руковање, за потребе :
»Железнице Србије» ад и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу
који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном
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XIX ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
Јавна набавка јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014; Партија 4 – машине за утовар или руковање
Датум:__________________
За:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо: _____________________________ (име произвођача) регистровани и
угледни произвођачи робе:
Р.
Бр.

Назив (опис) робе

Јед. Мере

Количина
(из конкурсне
документације)

1

2

3

4

чије се фабрике налазе___________________________________________________
(адреса), овлашћујемо___________________________________________________ (име
и адреса понуђача – заступника или дистрибутера) да поднесе понуду и да потпише
Уговор с вама за испоруку горе наведене робе из наше производње, у количини
наведеној у табели. Понуђене количине биће испоручене у року од
_________________од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико Понуђачу кога смо овим документом овластили
доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији из ваше Конкурсне
документације вршити из наше фабрике ________________________ у
_________________________ .
Гаранција за наше производе је ______ година, при условима _________________.
„Потпис за и у име Произвођача“
- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или дистрибутер
робе која је предмет ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за позиције
из Спецификације.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 5
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 5
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 5- дизалице котураче и чекрци ЈН број 68/2014
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
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 понуђач.
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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 подизвођача.
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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 - набавка добара за оспособљавање Депоа
у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“ , Набавка уређаја за извлачење
обртних постоља
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Гарантни рок

Рок важења понуде

6) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Техничка карактеристика

Тражена карактеристика

Вучна сила

терет од 12,5 t на
точковима

Дужина сајле

минимално 40 m

Погон

електро или пнеуматски

Дужина прикључне
инсталације

минимум 20 m

Понуђена
карактеристика
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Управљање

даљински

Покретљивост

лака

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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VIII

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, Партија 5

Назив документа

Приложено
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Не
1. Извод из регистра надлежног органа
Да
2. Потврда надлежног суда:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре:
Не
Да
- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд)
Не
Да
- Потврда Вишег суда у Београду – Посебно одељење
3. Потврда Министарства унутрашњих послова:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
Не
Да
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре
4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:
Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности.
5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када
има седиште на њеној територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
Да
Не
Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода
Да
Не
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
Да
Не
приватизације
или Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет
Да
Не
страницом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године и потврда о броју
дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуда, или биланс стања и биланс успеха, са мишљењем
овлашћеног ревизора (или акт, одлуку да није субјекат рeвизије ), или
извод из биланса- скраћени

Да

Не

Да

Не

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетом
Референц листа испоручених добара
Да

Не

Потврда о броју дана неликвидности
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Потврђујем да су сви
приложеном у понуди.

наведени

подаци

У

истоветни

са

документацијом

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације
приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и
попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у
заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове

Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

173/410

IX МОДЕЛ УГОВОРА
Партију 5 –дизалице котураче и чекрци
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
И

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)
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„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина
6, матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 20514106-62
(Комерцијална
банка), кога
заступа
Генерални
директор:
_________________________________(у даљем тексту Купац)
и
(у даљем тексту Продавац)
закључују

УГОВОР

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаје уређаја за извлачење обртних постоља
, у свему према понуди Продавца бр. ________ од ________2014.године, која
је саставни део овог уговора.
Овим уговором утврђују се међусобни односи, права и обавезе Купца и
Продавца насталих по основу купопродаје добара која су предмет овог
уговора како следи:

Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ

Уређај за извлачење обртних
постоља

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛ.

ком.

1

ЈЕД.
ЦЕНА
РСД/ЕУР

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО
без ПДВ-а:
УКУПНО
Са ПДВ-ом

Продавац _______________________ испоручује уређај за извлачење обртних
постоља произвођача _____________________________ (навести произвођача
уколико Продавац није и произвођач)
Уговорене јединичне цене опреме из овог члана су фиксне и не могу се мењати
током реализације уговора.
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Вредност
Члан 2.
Укупна вредност уговорених уређаја за извлачење обртних постоља без ПДВ-а
износи
______________
РСД/ЕУР
и
словима
_______________________________________________
Укупна вредност уговорених уређаја за извлачење обртних постоља са ПДВ-ом
износи
______________________
РСД/ЕУР
и
словима
_______________________________________________.
Услови плаћања
Члан 3.
Уговорна цена дефинисана у чл.1 овог уговора биће плаћена након издавања
фактура и пријема робе у магацин наручиоца у року од 45 дана на следећи
начин:
- ино понуђачима плаћање се врши у ЕУР-има на девизни рачун (за понуде
дате у валути ЕУР) или у РСД на нерезидентни рачун (за понуде дате у
валути РСД)на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .
- домаћим понуђачима плаћање се врши динарски (за понуде дате у валути
РСД), на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .а за понуде дате у валути ЕУР плаћање се врши
динарски по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре, на рачун
Продавца бр.___________________ са матичним бројем______________ уз
обавезну доставу доказа да испоручују робу која је 100% из увоза (копија ЈЦИ –
јединствене царинске декларације)
Паритет и динамика испоруке
Члан 4.
Испорука робе из члана 1 уговора врши се на паритету
- DAP Београд, магацин Батајница, INCOTERMS 2010, за испоручиоце из
иностранства односно.
- FCO Београд, магацин Батајница, за испоручиоце из Републике Србије.
Испорука уговорених уређаја за извлачење обртних постоља
року од _________________ дана од ступања уговора на снагу.

извршиће се у

Парцијалне испоруке су дозвољене.
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Технички услови
Члан 5.
Испоручена роба мора бити усаглашена у свему са техничким условима
наведеним у Конкурсној документацији.
Гаранција за квалитет
Члан 6.
Продавац гарантује да је роба која се испоручује по овом уговору нова и
неупотребљавана и у свему одговара техничким карактеристикама наведеним у
Конкурсној документацији.
Продавац гарантује да
Наручилац набавља,
материјалима
или
Продавца/произвођача,
робе.

роба има сва неопходна својства за намену за коју је
да неће имати недостатке у техничком решењу,
изради
услед
неке
радње
или
пропуста
који се могу јавити при нормалној употреби испоручене

Гаранција за испоручену робу износи _________________ монтаже или
__________________ од испоруке.
Роба која пре монтаже показује недостатке или оштећења као и она која
показује промене након уградње а узроци се не могу приписати условима
коришћења, биће замењена на терет Продавца.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
Квалитативни и Квантитативни пријем опреме
Члан 7.
Квалитативни и Квантитативни пријем робе извршиће се у одредишном
складишту Купца од стране пријемне контроле у року од 7 дана од приспећа тј
по извршеном царињењу робе у Београду.
Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно
испитивање робе из из члана 1. овог Уговора како би потврдио да је у
сагласности са уговорним спецификацијама и то без посебних трошкова по
крајњег корисника.
Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара спецификацијама,
Купац може да одбије робу, а Продавац може било да замени одбијену робу или
да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без наплате
трошкова од Купца.
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Евентуални мањак или вишак Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним
путем уз прилог записника о мањку/вишкуса подацима о евенталним
одступањима у односу на уговорену опрему.
Продавац се обавезује да евентуалми мањак надокнади о свом трошку у року
примереном за испоруку предметне опреме.
Испорука докумената
Члан 8.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
- рачуни Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручене робе,
- отпремницу испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
- уверење о пореклу робе, тј образац ЕУР 1,(за стране понуђаче)
- товарни лист, (за стране понуђаче)
По испоруци робе, Продавац ће доставити следеће документе Купцу:
- рачуне Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручених добара,
- отпремницу Продавца са читким потписима испоручиоца,
- копија записника о квалитативном пријему робе,
- оригинал Сертификат о усаглашености производа са захтеваним
техничким условима,
Рекламација и гаранција
Члан 9.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене
испоруке, изузев код скривених недостатака робе, важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 (десет) радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложена комисијски записник Купца
У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну испоруку у року примереном предмету
Уговора.
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Уговорна казна
Члан 10.
Ако Продавац закасни да испоручи уговорене производе, дужан је да за сваки
дан закашњења плати Купцу 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.
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“ акционарско друштво, Београд, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на
наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од:
- 10 % (десет процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора
у целости, или
- 15% (петнаест процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
Уговора у целости у случају да се изабрани понуђач налази на списку
негативних рефернци, који води Управа за Јавне набавке.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада
за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје
обавезе по Уговору.
У случају продужетка рока из члана 4. овог Уговора, Продавац је у обавези да
Купцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим роком
важности од 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе из
члана 1. овог уговора.
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Додатна објашњења и информације
Члан 12.
У случају прекида испоруке Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације а ради предузимања активности за разрешење
насталог проблема.
Раскид Уговора
Члан 13.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Продавцу раскине овај Уговор:
(e)
(б)
(ц)

ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација, односно уколико роба нема
својства неопходна за намену за коју је Купац набавља.

Виша сила
Члан 14.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија,
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом
да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни
наступање околности из тачке (става) 1 овог члана, која је том околношћу
погођена, не мож 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.
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Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака
од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 15.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 16.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој
форми сагласношћу уговорних страна.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине
уговор под условима из члана 13. овог уговора.
Остале одредбе
Члан 17.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем гаранције
за добро извршење посла.
Све измене и допуне Уговора подлежу писменој сагласности оба уговарача,
односно врше се на исти начин као и у случају закључења уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском/енглеском језику,
од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
«Железнице Србије» ад
генерални директор

____________________________________________________________
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и 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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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“,Партија 5- дизалице котураче и чекрци ЈН број 68/2014

Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ

Уређај за извлачење обртних постоља

Јед.
Мере.

Количина

ком.

1

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО:

Укупно у РСД или ЕУР без ПДВ-а ___________________________________
Укупно у РСД или ЕУР са ПДВ-ом ________________________________________
(заокружити изабрану валуту)

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке (превоза, паковања, царине итд). Прецртана
или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр.“ / „ или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом.
Образац оверава и потписује овлашћено тј. Одговорно лице.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 5
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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XII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 5

У складу са чланом 26. Закона,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у отвореном поступку јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,Партија 5- дизалице котураче и
чекрци ЈН број 68/2014, 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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XIII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА, за Партију 5

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
отвореном поступку јавне набавке
добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,Партија 5- дизалице котураче и
чекрци, ЈН 68/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: 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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XIV

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ –за Партију 5
(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: „ 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 испоруку – изградњу (опис добара или услуге), 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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XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА –за Партију 5
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према
URDG 758
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о
испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење
посла.
 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални
плативи износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
 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: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
 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 да је Корисник прекршио
своје обавезе из основног уговора.






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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XV-2

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА–за Партију 5

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме:
Датум:
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза
Гаранција бр.
Гарант:
Налогодавац:
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр.
6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о
јавним набавкама, члан 83.
Износ гаранције и валута:
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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- у оригиналу
Место презентације:
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
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 да је Налогодавац
прекршио своје обавезе из основног уговора и у ком погледу.
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)

...............................................
(потпис)

………………………………..
(функција)

………………………………….
(функција)
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XVI

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење
посла у моменту закључења уговора за јавну набавку
набавка добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 5 – дизалице котураче и
чекрци -, ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад,
а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 5- дизалице котураче и чекрци, ЈН
број 68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а,
а максимално до _____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-2

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење
уговорних обавеза у моменту закључења уговора за јавну
набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 5- дизалице котураче и
чекрци, ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних
обавеза,
по
налогу
нашег
клијента__________________________
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, Партија 5- дизалице котураче и чекрци ЈН број 68/2014,
са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
набавке у целости у износу од 15% од вредности Уговора без ПДВ-а, а
максимално
до
___________________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци
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XVII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ, Партија 5

Изјављујемo под пуном материјалном
испуњавамо
финансијски
капацитет
документацијом.

и кривичном одговорношћу да
дефинисан
овом
конкурсном

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 5- дизалице котураче и чекрци, а у смислу члана 76. и 77. Закона о
јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана
М.П.
* Доказ у прилогу.
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XVIII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ, Партија 5

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 5- дизалице котураче и чекрци, а у смислу члана 76. и 77. Закона о
јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана

М.П.

* Доказ у прилогу.
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ОБРАЗАЦ XVIII -1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да je добављач
__________________________________________________________________
(назив и адреса добављача)
у претходних 5(пет) година (2009,2010,2011, 2012. и 2013. год.) наручиоцу
извршио испоруку ______________________________ , у укупној вредности
__________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима)
и то:
2009. год.
Број
витло са
сајлом

Вредност,
без ПДВ-а

2012. год.
Број
витло са
сајлом

Вредност,
без ПДВ-а

2010. год.
Број
витло са
сајлом

Вредност,
без ПДВ-а

Вредност,
без ПДВ-а

2013. год.
Број
витло са
сајлом

Вредност,
без ПДВ-а

Број витло
Укупно за 5 година

2011.год.
Број
витло са
сајлом

са сајлом

Вредност, без ПДВ-а

Потврда се издаје на захтев добављача ______________________________
ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
68/2014; Партија 5- дизалице котураче и чекрци, за потребе : »Железнице
Србије» ад и у друге сврхе се не може користити.
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Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу
који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном

Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

194/410

XIX ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
Јавна набавка јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014; Партија 5- дизалице котураче и чекрци
Датум:__________________
За:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо: _____________________________ (име произвођача) регистровани и
угледни произвођачи робе:
Р.
Бр.

Назив (опис) робе

Јед. Мере

Количина
(из конкурсне
документације)

1

2

3

4

чије се фабрике налазе___________________________________________________
(адреса), овлашћујемо___________________________________________________ (име
и адреса понуђача – заступника или дистрибутера) да поднесе понуду и да потпише
Уговор с вама за испоруку горе наведене робе из наше производње, у количини
наведеној у табели. Понуђене количине биће испоручене у року од
_________________од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико Понуђачу кога смо овим документом овластили
доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији из ваше Конкурсне
документације вршити из наше фабрике ________________________ у
_________________________ .
Гаранција за наше производе је ______ година, при условима _________________.
„Потпис за и у име Произвођача“
- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или дистрибутер
робе која је предмет ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за позиције
из Спецификације.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 6
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 6
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“Партија 6- усисивачи, ЈН број 68/2014
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
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 понуђач.
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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 подизвођача.
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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 – набавка добара за оспособљавање Депоа
у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Набавка индустријских усисивача
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Гарантни рок

Рок важења понуде
6) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Техничка
карактеристика

Тражена карактеристика

Снага

Мин. 2500 W

Проток ваздуха

Мин. 70 l/sec

Понуђена
карактеристика

Капацитет контејнера за
Мин. 60 l
усисни садржај
Посебни захтеви

- могућност усисавања
течности и суве материје
- присуство филтера са
могућношћу
самопражњења

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________________
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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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VIII

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, Партија 6

Назив документа

Приложено
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Не
1. Извод из регистра надлежног органа
Да
2. Потврда надлежног суда:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре:
Не
Да
- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд)
Не
Да
- Потврда Вишег суда у Београду – Посебно одељење
3. Потврда Министарства унутрашњих послова:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
Не
Да
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре
4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:
Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности.
5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када
има седиште на њеној територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
Да
Не
Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода
Да
Не
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
Да
Не
приватизације
или Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет
Да
Не
страницом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године и потврда о броју
дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуда, или биланс стања и биланс успеха, са мишљењем
овлашћеног ревизора (или акт, одлуку да није субјекат рeвизије ), или
извод из биланса- скраћени
Потврда о броју дана неликвидности

Да

Не

Да

Не

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетом
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Референц листа испоручених добара
Потврђујем да су сви
приложеном у понуди.

наведени

Да
подаци

У

истоветни

са

документацијом

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације
приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и
попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у
заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове

Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

203/410

Не

IX МОДЕЛ УГОВОРА

за Партију 6 –усисивачи

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
И

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)
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„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина
6, матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 20514106-62
(Комерцијална
банка), кога
заступа
Генерални
директор:
_________________________________(у даљем тексту Купац)
и
(у даљем тексту Продавац)
закључују

УГОВОР

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја усисивача, у свему према понуди
Продавца бр. ________ од ________2014.године, која је саставни део овог
уговора.
Овим уговором утврђују се међусобни односи, права и обавезе Купца и
Продавца насталих по основу купопродаје добара која су предмет овог
уговора како следи:

Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ

Индустријски усисивачи

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛ.

ком.

2

ЈЕД.
ЦЕНА
РСД/ЕУР

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО
без ПДВ-а:
УКУПНО
Са ПДВ-ом

Продавац _______________________ испоручује усисиваче произвођача
_____________________________ (навести произвођача уколико Продавац није
и произвођач)
Уговорене јединичне цене опреме из овог члана су фиксне и не могу се мењати
током реализације уговора.
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Вредност
Члан 2.
Укупна вредност уговорених усисивача без ПДВ-а износи ______________
РСД/ЕУР и словима _______________________________________________
Укупна
вредност
уговорених
усисивача
са
ПДВ-ом
______________________
РСД/ЕУР
и
_______________________________________________.

износи
словима

Услови плаћања
Члан 3.
Уговорна цена дефинисана у чл.1 овог уговора биће плаћена након издавања
фактура и пријема робе у магацин наручиоца у року од 45 дана на следећи
начин:
- ино понуђачима плаћање се врши у ЕУР-има на девизни рачун (за понуде
дате у валути ЕУР) или у РСД на нерезидентни рачун (за понуде дате у
валути РСД)на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .
- домаћим понуђачима плаћање се врши динарски (за понуде дате у валути
РСД), на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .а за понуде дате у валути ЕУР плаћање се врши
динарски по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре, на рачун
Продавца бр.___________________ са матичним бројем______________ уз
обавезну доставу доказа да испоручују робу која је 100% из увоза (копија ЈЦИ –
јединствене царинске декларације)
.
Паритет и динамика испоруке
Члан 4.
Испорука робе из члана 1 уговора врши се на паритету
- DAP Београд, магацин Батајница, INCOTERMS 2010, за испоручиоце из
иностранства односно.
- FCO Београд, магацин Батајница, за испоручиоце из Републике Србије.
Испорука уговорених усисивача извршиће се у року од _________________ дана
од ступања уговора на снагу.
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Технички услови
Члан 5.
Испоручена роба мора бити усаглашена у свему са техничким условима
наведеним у Конкурсној документацији.
Гаранција за квалитет
Члан 6.
Продавац гарантује да је роба која се испоручује по овом уговору нова и
неупотребљавана и у свему одговара техничким карактеристикама наведеним у
Конкурсној документацији.
Продавац гарантује да
Наручилац набавља,
материјалима
или
Продавца/произвођача,
робе.

роба има сва неопходна својства за намену за коју је
да неће имати недостатке у техничком решењу,
изради
услед
неке
радње
или
пропуста
који се могу јавити при нормалној употреби испоручене

Гаранција за испоручену робу износи _________________ монтаже или
__________________ од испоруке.
Роба која пре употребе показује недостатке или оштећења као и она која
показује промене након употребе, а узроци се не могу приписати условима
коришћења, биће замењена на терет Продавца.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
Квалитативни и Квантитативни пријем опреме
Члан 7.
Квалитативни и Квантитативни пријем робе извршиће се у одредишном
складишту Купца од стране пријемне контроле у року од 7 дана од приспећа тј
по извршеном царињењу робе у Београду.
Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно
испитивање робе из из члана 1. овог Уговора како би потврдио да је у
сагласности са уговорним спецификацијама и то без посебних трошкова по
крајњег корисника.
Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара спецификацијама,
Купац може да одбије робу, а Продавац може било да замени одбијену робу или
да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без наплате
трошкова од Купца.
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Евентуални мањак или вишак Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним
путем уз прилог записника о мањку/вишкуса подацима о евенталним
одступањима у односу на уговорену опрему.
Продавац се обавезује да евентуалми мањак надокнади о свом трошку у року
примереном за испоруку предметне опреме.
Испорука докумената
Члан 8.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
- рачуни Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручене робе,
- отпремницу испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
- уверење о пореклу робе, тј образац ЕУР 1,(за стране понуђаче)
- товарни лист, (за стране понуђаче)
По испоруци робе, Продавац ће доставити следеће документе Купцу:
- рачуне Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручених добара,
- отпремницу Продавца са читким потписима испоручиоца,
- копија записника о квалитативном пријему робе,
- оригинал Сертификат о усаглашености производа са захтеваним
техничким условима,
Рекламација и гаранција
Члан 9.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене
испоруке, изузев код скривених недостатака робе, важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 (десет) радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложена комисијски записник Купца
У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну испоруку у року примереном предмету
Уговора.
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Уговорна казна
Члан 10.
Ако Продавац закасни да испоручи уговорене производе, дужан је да за сваки
дан закашњења плати Купцу 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.
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“ акционарско друштво, Београд, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на
наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од:
- 10 % (десет процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора
у целости, или
- 15% (петнаест процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
Уговора у целости у случају да се изабрани понуђач налази на списку
негативних рефернци, који води Управа за Јавне набавке.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада
за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје
обавезе по Уговору.
У случају продужетка рока из члана 4. овог Уговора, Продавац је у обавези да
Купцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим роком
важности од 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе из
члана 1. овог уговора.
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Додатна објашњења и информације
Члан 12.
У случају прекида испоруке Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације а ради предузимања активности за разрешење
насталог проблема.
Раскид Уговора
Члан 13.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Продавцу раскине овај Уговор:
(f)
(б)
(ц)

ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација, односно уколико роба нема
својства неопходна за намену за коју је Купац набавља.

Виша сила
Члан 14.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија,
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом
да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни
наступање околности из тачке (става) 1 овог члана, која је том околношћу
погођена, не мож 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.
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Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака
од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 15.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 16.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој
форми сагласношћу уговорних страна.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине
уговор под условима из члана 13. овог уговора.
Остале одредбе
Члан 17.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем гаранције
за добро извршење посла.
Све измене и допуне Уговора подлежу писменој сагласности оба уговарача,
односно врше се на исти начин као и у случају закључења уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском језику, од којих
свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
«Железнице Србије» ад
генерални директор

____________________________________________________________
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и 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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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“,Партија 6- усисивачи ЈН број 68/2014

Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ

Индустријски усисивачи

Јед.
мере.

Количина

ком.

2

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО:

Укупно у РСД или ЕУР без ПДВ-а ___________________________________
Укупно у РСД или ЕУР са ПДВ-ом ________________________________________
(заокружити изабрану валуту)

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке (превоза, паковања, царине итд). Прецртана
или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом.
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.
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XI

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 6

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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XII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 6

У складу са чланом 26. Закона,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у отвореном поступку јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,Партија 6- усисивачи ЈН број
68/2014, 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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XIII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА, за Партију 6

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
отвореном поступку јавне набавке
добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,Партија 6- усисивачи ЈН број
68/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем
да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

215/410

XIV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ–за Партију 6
(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: „ 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 испоруку – изградњу (опис добара или услуге), 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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XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА–за Партију 6
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према
URDG 758
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о
испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење
посла.
 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални
плативи износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
 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: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
 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 да је Корисник прекршио
своје обавезе из основног уговора.






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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XV-2 МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА–за Партију 6
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме:
Датум:
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза
Гаранција бр.
Гарант:
Налогодавац:
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр.
6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о
јавним набавкама, члан 83.
Износ гаранције и валута:
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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- у оригиналу
Место презентације:
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
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 да је Налогодавац
прекршио своје обавезе из основног уговора и у ком погледу.
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)

...............................................
(потпис)

………………………………..
(функција)

………………………………….
(функција)
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XVI

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење
посла у моменту закључења уговора за јавну набавку
набавка
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 6- усисивачи, ЈН број
68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад,
а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 6 - усисивачи -, ЈН број 68/2014, са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке
у целости у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до
_____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-2

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење
уговорних обавеза у моменту закључења уговора за јавну
набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 6- усисивачи, ЈН број
68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних
обавеза,
по
налогу
нашег
клијента__________________________
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, Партија 6- усисивачи -, ЈН број 68/2014, са роком важења
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости у
износу од 15% од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до
___________________________________динара
(словима:
__________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци
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XVII

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 6

Изјављујемo под пуном материјалном
испуњавамо
финансијски
капацитет
документацијом.

и кривичном одговорношћу да
дефинисан
овом
конкурсном

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 6- усисивачи, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама
(„Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана
М.П.
* Доказ у прилогу.
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XVIII

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 6

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 6- усисивачи, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама
(„Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана

М.П.

* Доказ у прилогу.
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ОБРАЗАЦ XVIII -1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да je добављач
__________________________________________________________________
(назив и адреса добављача)
у претходних 5(пет) година (2009,2010,2011, 2012. и 2013. год.) наручиоцу
извршио испоруку ______________________________ , у укупној вредности
__________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима)
и то:
2009. год.
Број
усисивача

Вредност,
без ПДВ-а

2012. год.
Број
усисивача

Вредност,
без ПДВ-а

2010. год.
Број
усисивача

Вредност,
без ПДВ-а

Вредност,
без ПДВ-а

2013. год.
Број
усисивача

Вредност,
без ПДВ-а

Број
Укупно за 5 година

2011.год.
Број
усисивача

усисивача

Вредност, без ПДВ-а

Потврда се издаје на захтев добављача _______________________________
ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
68/2014; Партија 6- усисивачи, за потребе : »Железнице Србије» ад и у
друге сврхе се не може користити.
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Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу
који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном
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XIX ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
Јавна набавка јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014; Партија 6- усисивачи
Датум:__________________
За:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо: _____________________________ (име произвођача) регистровани и
угледни произвођачи робе:
Р.
Бр.

Назив (опис) робе

Јед. Мере

Количина
(из конкурсне
документације)

1

2

3

4

чије се фабрике налазе___________________________________________________
(адреса), овлашћујемо___________________________________________________ (име
и адреса понуђача – заступника или дистрибутера) да поднесе понуду и да потпише
Уговор с вама за испоруку горе наведене робе из наше производње, у количини
наведеној у табели. Понуђене количине биће испоручене у року од
_________________од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико Понуђачу кога смо овим документом овластили
доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији из ваше Конкурсне
документације вршити из наше фабрике ________________________ у
_________________________ .
Гаранција за наше производе је ______ година, при условима _________________.
„Потпис за и у име Произвођача“
- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или дистрибутер
робе која је предмет ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за позиције
из Спецификације.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 7
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 7
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“ ,Партија7- опрема за електрозаваривање ,ЈН број 68/2014
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
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 понуђач.
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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 подизвођача.
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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 – набавка добара за оспособљавање Депоа
у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“ , Набавка апарата за аргонско
заваривање
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Гарантни рок

Рок важења понуде
6)ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Техничка карактеристика

Тражена карактеристика

Улазна снага
Струја заваривања TIG
Струја заваривања MMA

Понуђена
карактеристика

не мања од 6 kW
у распону 1 ÷ 250 А
у распону 10 ÷ 200 А

AC/DC режим

ДА

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________________
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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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VIII

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, Партија 7

Назив документа

Приложено
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Не
1. Извод из регистра надлежног органа
Да
2. Потврда надлежног суда:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре:
Не
Да
- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд)
Не
Да
- Потврда Вишег суда у Београду – Посебно одељење
3. Потврда Министарства унутрашњих послова:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
Не
Да
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре
4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:
Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности.
5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када
има седиште на њеној територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
Да
Не
Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода
Да
Не
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
Да
Не
приватизације
или Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет
Да
Не
страницом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године и потврда о броју
дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуда, или биланс стања и биланс успеха, са мишљењем
овлашћеног ревизора (или акт, одлуку да није субјекат рeвизије ), или
извод из биланса- скраћени
Потврда о броју дана неликвидности

Да

Не

Да

Не

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетом
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Референц листа испоручених добара
Потврђујем да су сви
приложеном у понуди.

наведени

Да
подаци

У

истоветни

са

документацијом

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације
приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и
попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у
заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове
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Не

IX МОДЕЛ УГОВОРА
за Партију 7 – опрема за електрозаваривање

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
И

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)
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„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина
6, матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 20514106-62
(Комерцијална
банка), кога
заступа
Генерални
директор:
_________________________________(у даљем тексту Купац)
и
(у даљем тексту Продавац)
закључују

УГОВОР

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаје апарата за аргонско заваривање, у
свему према понуди Продавца бр. ________ од ________2014.године, која је
саставни део овог уговора.
Овим уговором утврђују се међусобни односи, права и обавезе Купца и
Продавца насталих по основу купопродаје добара која су предмет овог
уговора како следи:

Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ

Апарат за аргонско заваривање

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛ.

ком.

1

ЈЕД.
ЦЕНА
РСД/ЕУР

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО
без ПДВ-а:
УКУПНО
Са ПДВ-ом

Продавац _______________________ испоручује апарат за аргонско заваривање
произвођача _____________________________ (навести произвођача уколико
Продавац није и произвођач)
Уговорене јединичне цене опреме из овог члана су фиксне и не могу се мењати
током реализације уговора.
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Вредност
Члан 2.
Укупна вредност уговореног апарата за аргонско заваривање без ПДВ-а износи
______________
РСД/ЕУР
и
словима
_______________________________________________
Укупна вредност уговореног апарата за аргонско заваривање са ПДВ-ом износи
______________________
РСД/ЕУР
и
словима
_______________________________________________.
Услови плаћања
Члан 3.
Уговорна цена дефинисана у чл.1 овог уговора биће плаћена након издавања
фактура и пријема робе у магацин наручиоца у року од 45 дана на следећи
начин:
- ино понуђачима плаћање се врши у ЕУР-има на девизни рачун (за понуде
дате у валути ЕУР) или у РСД на нерезидентни рачун (за понуде дате у
валути РСД) на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .
- домаћим понуђачима плаћање се врши динарски (за понуде дате у валути
РСД), на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .а за понуде дате у валути ЕУР плаћање се врши
динарски по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре, на рачун
Продавца бр.___________________ са матичним бројем______________ уз
обавезну доставу доказа да испоручују робу која је 100% из увоза (копија ЈЦИ –
јединствене царинске декларације)
.
Паритет и динамика испоруке
Члан 4.
Испорука робе из члана 1 уговора врши се на паритету
- DAP Београд, магацин Батајница, INCOTERMS 2010, за испоручиоце из
иностранства односно.
- FCO Београд, магацин Батајница, за испоручиоце из Републике Србије.
Испорука уговореног апарата за аргонско заваривање извршиће се у року од
_________________ дана од ступања уговора на снагу.
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Технички услови
Члан 5.
Испоручена роба мора бити усаглашена у свему са техничким условима
наведеним у Конкурсној документацији.
Гаранција за квалитет
Члан 6.
Продавац гарантује да је роба која се испоручује по овом уговору нова и
неупотребљавана и у свему одговара техничким карактеристикама наведеним у
Конкурсној документацији.
Продавац гарантује да
Наручилац набавља,
материјалима
или
Продавца/произвођача,
робе.

роба има сва неопходна својства за намену за коју је
да неће имати недостатке у техничком решењу,
изради
услед
неке
радње
или
пропуста
који се могу јавити при нормалној употреби испоручене

Гаранција за испоручену робу износи _________________ монтаже или
__________________ од испоруке.
Роба која пре монтаже показује недостатке или оштећења као и она која
показује промене након уградње а узроци се не могу приписати условима
коришћења, биће замењена на терет Продавца.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
Квалитативни и Квантитативни пријем опреме
Члан 7.
Квалитативни и Квантитативни пријем робе извршиће се у одредишном
складишту Купца од стране пријемне контроле у року од 7 дана од приспећа тј
по извршеном царињењу робе у Београду.
Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно
испитивање робе из из члана 1. овог Уговора како би потврдио да је у
сагласности са уговорним спецификацијама и то без посебних трошкова по
крајњег корисника.
Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара спецификацијама,
Купац може да одбије робу, а Продавац може било да замени одбијену робу или
да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без наплате
трошкова од Купца.
Евентуални мањак или вишак Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним
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путем уз прилог записника о мањку/вишкуса
одступањима у односу на уговорену опрему.

подацима

о

евенталним

Продавац се обавезује да евентуалми мањак надокнади о свом трошку у року
примереном за испоруку предметне опреме.
Испорука докумената
Члан 8.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
- рачуни Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручене робе,
- отпремницу испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
- уверење о пореклу робе, тј образац ЕУР 1,(за стране понуђаче)
- товарни лист, (за стране понуђаче)
По испоруци робе, Продавац ће доставити следеће документе Купцу:
- рачуне Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручених добара,
- отпремницу Продавца са читким потписима испоручиоца,
- копија записника о квалитативном пријему робе,
- оригинал Сертификат о усаглашености производа са захтеваним
техничким условима,
Рекламација и гаранција
Члан 9.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене
испоруке, изузев код скривених недостатака робе, важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 (десет) радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложена комисијски записник Купца
У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну испоруку у року примереном предмету
Уговора.

Уговорна казна
Члан 10.
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Ако Продавац закасни да испоручи уговорене производе, дужан је да за сваки
дан закашњења плати Купцу 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.
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“ акционарско друштво, Београд, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на
наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од:
- 10 % (десет процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора
у целости, или
- 15% (петнаест процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
Уговора у целости у случају да се изабрани понуђач налази на списку
негативних рефернци, који води Управа за Јавне набавке.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада
за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје
обавезе по Уговору.
У случају продужетка рока из члана 4. овог Уговора, Продавац је у обавези да
Купцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим роком
важности од 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе из
члана 1. овог уговора.
Додатна објашњења и информације
Члан 12.
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У случају прекида испоруке Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације а ради предузимања активности за разрешење
насталог проблема.
Раскид Уговора
Члан 13.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Продавцу раскине овај Уговор:
(g)
(б)
(ц)

ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација, односно уколико роба нема
својства неопходна за намену за коју је Купац набавља.

Виша сила
Члан 14.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија,
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом
да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни
наступање околности из тачке (става) 1 овог члана, која је том околношћу
погођена, не мож се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава
слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се
санкције због неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности
и разумног рока отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака
од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
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Члан 15.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 16.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој
форми сагласношћу уговорних страна.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине
уговор под условима из члана 13. овог уговора.
Остале одредбе
Члан 17.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем гаранције
за добро извршење посла.
Све измене и допуне Уговора подлежу писменој сагласности оба уговарача,
односно врше се на исти начин као и у случају закључења уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском/енглеском језику,
од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
«Железнице Србије» ад
генерални директор

____________________________________________________________

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и 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.

X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“,партија 7- опрема за електрозаваривање ЈН број 68/2014
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Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ

Апарат за аргонско заваривање

Јед.
Мере.

Количина

ком.

1

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО:

Укупно у РСД или ЕУР без ПДВ-а ___________________________________
Укупно у РСД или ЕУР са ПДВ-ом ________________________________________
(заокружити изабрану валуту)

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке (превоза, паковања, царине итд). Прецртана
или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр.“ / „ или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом.
Образац оверава и потписује овлашћено тј. Одговорно лице.

Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

242/410

XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 7
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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 7

У складу са чланом 26. Закона,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у отвореном поступку јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,партија 7- опрема за
електрозаваривање ЈН број 68/2014, 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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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА,
за Партију 7

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
отвореном поступку јавне набавке
добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 7- опрема за
електрозаваривање ЈН број 68/2014, поштовао је обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: 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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XIV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ –за Партију 7
(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: „ 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 испоруку – изградњу (опис добара или услуге), 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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XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА –за Партију 7
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према
URDG 758
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о
испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење
посла.
 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални
плативи износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
 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: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
 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 да је Корисник прекршио
своје обавезе из основног уговора.






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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XV-2 МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА–за Партију 7
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме:
Датум:
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза
Гаранција бр.
Гарант:
Налогодавац:
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр.
6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о
јавним набавкама, члан 83.
Износ гаранције и валута:
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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- у оригиналу
Место презентације:
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
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 да је Налогодавац
прекршио своје обавезе из основног уговора и у ком погледу.
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)

.................................................
(потпис)

………………………………..
(функција)

………………………………….
(функција)
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XVI

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење
посла у моменту закључења уговора за јавну набавку
набавка
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 7- опрема за
електрозаваривање, ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад,
а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 7- опрема за електрозаваривање ,
ЈН број 68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за
коначно извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности Уговора
без ПДВ-а, а максимално до _____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-2

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење
уговорних обавеза у моменту закључења уговора за јавну
набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија
електрозаваривање, ЈН број 68/2014

7-

опрема

за

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних
обавеза,
по
налогу
нашег
клијента__________________________
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, Партија 7- опрема за електрозаваривање, ЈН број
68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење набавке у целости у износу од 15% од вредности Уговора без ПДВ-а,
а
максимално
до
___________________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци
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XVII

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 7

Изјављујемo под пуном материјалном
испуњавамо
финансијски
капацитет
документацијом.

и кривичном одговорношћу да
дефинисан
овом
конкурсном

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 7- опрема за електрозаваривање, а у смислу члана 76. и 77. Закона о
јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана
М.П.
* Доказ у прилогу.
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XVIII

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 7

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 7- опрема за електрозаваривање, а у смислу члана 76. и 77. Закона о
јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана

М.П.

* Доказ у прилогу.
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ОБРАЗАЦ XVIII -1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да je добављач
__________________________________________________________________
(назив и адреса добављача)
у претходних 5(пет) година (2009,2010,2011, 2012. и 2013. год.) наручиоцу
извршио испоруку ______________________________ , у укупној вредности
__________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима)
и то:
2009. год.
Број
апарата за
заварива
ње

Вредност,
без ПДВ-а

2012. год.
Број
апарата за
заварива
ње

Вредност,
без ПДВ-а

2010. год.
Број
апарата за
заварива
ње

Вредност,
без ПДВ-а

2011.год.
Број
апарата за
заварива
ње

Вредност,
без ПДВ-а

2013. год.
Број
апарата за
заварива
ње

Вредност,
без ПДВ-а

Број
Укупно за 5 година

апарата за
заваривањ
е

Вредност, без ПДВ-а
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Потврда се издаје на захтев добављача ______________________________
ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
68/2014; Партија 7- опрема за електрозаваривање, за потребе :
»Железнице Србије» ад и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу
који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном
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XIX ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
Јавна набавка јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014; Партија 7- опрема за електрозаваривање
Датум:__________________
За:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо: _____________________________ (име произвођача) регистровани и
угледни произвођачи робе:
Р.
Бр.

Назив (опис) робе

Јед. Мере

Количина
(из конкурсне
документације)

1

2

3

4

чије се фабрике налазе___________________________________________________
(адреса), овлашћујемо___________________________________________________ (име
и адреса понуђача – заступника или дистрибутера) да поднесе понуду и да потпише
Уговор с вама за испоруку горе наведене робе из наше производње, у количини
наведеној у табели. Понуђене количине биће испоручене у року од
_________________од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико Понуђачу кога смо овим документом овластили
доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији из ваше Конкурсне
документације вршити из наше фабрике ________________________ у
_________________________ .
Гаранција за наше производе је ______ година, при условима _________________.
„Потпис за и у име Произвођача“
- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или дистрибутер
робе која је предмет ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за позиције
из Спецификације.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 8
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 8
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 8- делови ручних алата ЈН број 68/2014
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
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 понуђач.
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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 подизвођача.
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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 – набавка добара за оспособљавање Депоа
у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“ , Набавка комплета момент кључа

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Гарантни рок

Рок важења 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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VIII

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, Партија 8

Назив документа

Приложено
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Не
1. Извод из регистра надлежног органа
Да
2. Потврда надлежног суда:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре:
Не
Да
- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд)
Не
Да
- Потврда Вишег суда у Београду – Посебно одељење
3. Потврда Министарства унутрашњих послова:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
Не
Да
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре
4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:
Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности.
5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када
има седиште на њеној територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
Да
Не
Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода
Да
Не
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
Да
Не
приватизације
или Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет
Да
Не
страницом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године и потврда о броју
дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуда, или биланс стања и биланс успеха, са мишљењем
овлашћеног ревизора (или акт, одлуку да није субјекат рeвизије ), или
извод из биланса- скраћени
Потврда о броју дана неликвидности

Да

Не

Да

Не

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетом
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Референц листа испоручених добара
Потврђујем да су сви
приложеном у понуди.

наведени

Да
подаци

У

истоветни

са

документацијом

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације
приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и
попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у
заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове
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Не

IX МОДЕЛ УГОВОРА

за Партију 8 – Делови ручних алата

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
И

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)
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„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина
6, матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 20514106-62
(Комерцијална
банка), кога
заступа
Генерални
директор:
_________________________________(у даљем тексту Купац)
и
(у даљем тексту Продавац)
закључују

УГОВОР

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаје момент кључа, у свему према понуди
Продавца бр. ________ од ________2014.године, која је саставни део овог
уговора.
Овим уговором утврђују се међусобни односи, права и обавезе Купца и
Продавца насталих по основу купопродаје добара која су предмет овог
уговора како следи:

Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ

Момент кључ

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛ.

ЈЕД.
ЦЕНА
РСД/ЕУР

УКУПНО
РСД/ЕУР

комплет
УКУПНО
без ПДВ-а:
УКУПНО
Са ПДВ-ом

Продавац _______________________ испоручује момент кључ произвођача
_____________________________ (навести произвођача уколико Продавац није
и произвођач)
Уговорене јединичне цене опреме из овог члана су фиксне и не могу се мењати
током реализације уговора.
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Вредност
Члан 2.
Укупна вредност уговореног момент кључа без ПДВ-а износи ______________
РСД/ЕУР и словима _______________________________________________
Укупна
вредност
уговореног
момент
кључа
са
______________________
РСД/ЕУР
и
_______________________________________________.

ПДВ-ом

износи
словима

Услови плаћања
Члан 3.
Уговорна цена дефинисана у чл.1 овог уговора биће плаћена након издавања
фактура и пријема робе у магацин наручиоца у року од 45 дана на следећи
начин:
- ино понуђачима плаћање се врши у ЕУР-има на девизни рачун (за понуде
дате у валути ЕУР) или у РСД на нерезидентни рачун (за понуде дате у
валути РСД)на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .
- домаћим понуђачима плаћање се врши динарски (за понуде дате у валути
РСД), на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .а за понуде дате у валути ЕУР плаћање се врши
динарски по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре, на рачун
Продавца бр.___________________ са матичним бројем______________ уз
обавезну доставу доказа да испоручују робу која је 100% из увоза (копија ЈЦИ –
јединствене царинске декларације)
.
Паритет и динамика испоруке
Члан 4.
Испорука робе из члана 1 уговора врши се на паритету
- DAP Београд, магацин Батајница, INCOTERMS 2010, за испоручиоце из
иностранства односно.
- FCO Београд, магацин Батајница, за испоручиоце из Републике Србије.
Испорука уговореног момент кључа извршиће се у року од _________________
дана од ступања уговора на снагу.
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Технички услови
Члан 5.
Испоручена роба мора бити усаглашена у свему са техничким условима
наведеним у Конкурсној документацији.
Гаранција за квалитет
Члан 6.
Продавац гарантује да је роба која се испоручује по овом уговору нова и
неупотребљавана и у свему одговара техничким карактеристикама наведеним у
Конкурсној документацији.
Продавац гарантује да
Наручилац набавља,
материјалима
или
Продавца/произвођача,
робе.

роба има сва неопходна својства за намену за коју је
да неће имати недостатке у техничком решењу,
изради
услед
неке
радње
или
пропуста
који се могу јавити при нормалној употреби испоручене

Гаранција за испоручену робу износи _________________ монтаже или
__________________ од испоруке.
Роба која пре монтаже показује недостатке или оштећења као и она која
показује промене након уградње а узроци се не могу приписати условима
коришћења, биће замењена на терет Продавца.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
Квалитативни и Квантитативни пријем опреме
Члан 7.
Квалитативни и Квантитативни пријем робе извршиће се у одредишном
складишту Купца од стране пријемне контроле у року од 7 дана од приспећа тј
по извршеном царињењу робе у Београду.
Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно
испитивање робе из из члана 1. овог Уговора како би потврдио да је у
сагласности са уговорним спецификацијама и то без посебних трошкова по
крајњег корисника.
Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара спецификацијама,
Купац може да одбије робу, а Продавац може било да замени одбијену робу или
да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без наплате
трошкова од Купца.
Евентуални мањак или вишак Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним
Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

266/410

путем уз прилог записника о мањку/вишкуса
одступањима у односу на уговорену опрему.

подацима

о

евенталним

Продавац се обавезује да евентуалми мањак надокнади о свом трошку у року
примереном за испоруку предметне опреме.
Испорука докумената
Члан 8.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
- рачуни Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручене робе,
- отпремницу испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
- уверење о пореклу робе, тј образац ЕУР 1,(за стране понуђаче)
- товарни лист, (за стране понуђаче)
По испоруци робе, Продавац ће доставити следеће документе Купцу:
- рачуне Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручених добара,
- отпремницу Продавца са читким потписима испоручиоца,
- копија записника о квалитативном пријему робе,
- оригинал Сертификат о усаглашености производа са захтеваним
техничким условима,
Рекламација и гаранција
Члан 9.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене
испоруке, изузев код скривених недостатака робе, важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 (десет) радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложена комисијски записник Купца
У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну испоруку у року примереном предмету
Уговора.
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Уговорна казна
Члан 10.
Ако Продавац закасни да испоручи уговорене производе, дужан је да за сваки
дан закашњења плати Купцу 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.
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“ акционарско друштво, Београд, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на
наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од:
- 10 % (десет процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора
у целости, или
- 15% (петнаест процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
Уговора у целости у случају да се изабрани понуђач налази на списку
негативних рефернци, који води Управа за Јавне набавке.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада
за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје
обавезе по Уговору.
У случају продужетка рока из члана 4. овог Уговора, Продавац је у обавези да
Купцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим роком
важности од 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе из
члана 1. овог уговора.
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Додатна објашњења и информације
Члан 12.
У случају прекида испоруке Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације а ради предузимања активности за разрешење
насталог проблема.
Раскид Уговора
Члан 13.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Продавцу раскине овај Уговор:
(h)
(б)
(ц)

ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација, односно уколико роба нема
својства неопходна за намену за коју је Купац набавља.

Виша сила
Члан 14.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија,
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом
да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни
наступање околности из тачке (става) 1 овог члана, која је том околношћу
погођена, не мож 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.
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Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака
од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 15.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 16.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој
форми сагласношћу уговорних страна.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине
уговор под условима из члана 13. овог уговора.
Остале одредбе
Члан 17.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем гаранције
за добро извршење посла.
Све измене и допуне Уговора подлежу писменој сагласности оба уговарача,
односно врше се на исти начин као и у случају закључења уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском/енглеском језику,
од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
«Железнице Србије» ад
генерални директор

____________________________________________________________
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и 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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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 8- делови ручних алата ЈН број 68/2014

Р.Б.

ПРЕДМЕТ

Јед.
Мере.

Количина

1

Момент кључ 1/4" 2-24 Nm

ком

2

1

Момент кључ 3/8" 6-30 Nm

ком

1

1

Момент кључ 3/8" 5-110 Nm

ком

2

1

Момент кључ 1/2" 28-210 Nm

ком

2

1

Момент кључ 1/2" 35-350 Nm

ком

2

1

Момент кључ 1/4" 7-560 Nm

ком

2

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО:

Укупно у РСД или ЕУР без ПДВ-а ___________________________________
Укупно у РСД или ЕУР са ПДВ-ом ________________________________________
(заокружити изабрану валуту)

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке (превоза, паковања, царине итд). Прецртана
или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр.“ / „ или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом.
Образац оверава и потписује овлашћено тј. Одговорно лице.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 8
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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 8

У складу са чланом 26. Закона,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у отвореном поступку јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 8- делови ручних алата
ЈН број 68/2014, 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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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА,
за Партију 8

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
отвореном поступку јавне набавке
добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,Партија 8- делови ручних алата,
ЈН 68/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: 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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XIV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ–за Партију 8
(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: „ 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 испоруку – изградњу (опис добара или услуге), 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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XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА –за Партију 8
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према
URDG 758
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о
испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење
посла.
 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални
плативи износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
 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: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
 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 да је Корисник прекршио
своје обавезе из основног уговора.






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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XV-2

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА–за Партију 8

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме:
Датум:
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза
Гаранција бр.
Гарант:
Налогодавац:
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр.
6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о
јавним набавкама, члан 83.
Износ гаранције и валута:
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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- у оригиналу
Место презентације:
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
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 да је Налогодавац
прекршио своје обавезе из основног уговора и у ком погледу.
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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XVI

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење
посла у моменту закључења уговора за јавну набавку
набавка
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 8- делови ручних алата,
ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад,
а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 8- делови ручних алата, ЈН број
68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а,
а максимално до _____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-2

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење
уговорних обавеза у моменту закључења уговора за јавну
набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 8- делови ручних алата,
ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних
обавеза,
по
налогу
нашег
клијента__________________________
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, Партија 8- делови ручних алата, ЈН број 68/2014, са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке
у целости у износу од 15% од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до
___________________________________динара
(словима:
__________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци
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XVII

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 8

Изјављујемo под пуном материјалном
испуњавамо
финансијски
капацитет
документацијом.

и кривичном одговорношћу да
дефинисан
овом
конкурсном

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 8- делови ручних алата, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана
М.П.
* Доказ у прилогу.
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XVIII

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 8

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 8- делови ручних алата, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана

М.П.

* Доказ у прилогу.

Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

281/410

ОБРАЗАЦ XVIII -1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да je добављач
__________________________________________________________________
(назив и адреса добављача)
у претходних 5(пет) година (2009,2010,2011, 2012. и 2013. год.) наручиоцу
извршио испоруку ______________________________ , у укупној вредности
__________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима)
и то:
2009. год.
Број
момент
кључа

Вредност,
без ПДВ-а

2012. год.
Број
момент
кључа

Вредност,
без ПДВ-а

2010. год.
Број
момент
кључа

Вредност,
без ПДВ-а

2013. год.
Број
момент
кључа

Број
Укупно за 5 година

Вредност,
без ПДВ-а

2011.год.
Број
момент
кључа

момент
кључа

Вредност,
без ПДВ-а

Вредност, без ПДВ-а

Потврда се издаје на захтев добављача _______________________________
ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
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68/2014; Партија 8- делови ручних алата, за потребе : »Железнице Србије»
ад и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу
који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном
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XIX

ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА

Јавна набавка јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014; Партија 8- делови ручних алата
Датум:__________________
За:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо: _____________________________ (име произвођача) регистровани и
угледни произвођачи робе:
Р.
Бр.

Назив (опис) робе

Јед. Мере

Количина
(из конкурсне
документације)

1

2

3

4

чије се фабрике налазе___________________________________________________
(адреса), овлашћујемо___________________________________________________ (име
и адреса понуђача – заступника или дистрибутера) да поднесе понуду и да потпише
Уговор с вама за испоруку горе наведене робе из наше производње, у количини
наведеној у табели. Понуђене количине биће испоручене у року од
_________________од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико Понуђачу кога смо овим документом овластили
доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији из ваше Конкурсне
документације вршити из наше фабрике ________________________ у
_________________________ .
Гаранција за наше производе је ______ година, при условима _________________.
„Потпис за и у име Произвођача“
- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или дистрибутер
робе која је предмет ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за позиције
из Спецификације.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 9
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 9
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 9- систем за видео надзор ЈН број 68/2014
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
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 понуђач.
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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 подизвођача.
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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 – набавка добара за оспособљавање Депоа
у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Набавка и монтажа видео
надзора
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Гарантни рок

Рок важења понуде

6)ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Елемент

Видео камере

Мрежни видео
снимач (један
или више)

Екстерна
меморија
снимљеног

Тражена карактеристика

Понуђена
карактеристика

- дан/ноћ функција
- детекција покрета
- резолуције минимално 2
Mpiksela или 1080p.
- компресија H.264/MJPEG
- Onvif 2.0
- могућност снимања 32 канала
- улазни проток мин. 130 Mbps
- пропусност снимања мин.
80Mbps
- подржане компресије H.264,
MPEG-4, MJPEG
- могућност рада у RAID
конфигурацији
- капацитети диска морају
задовољити чување записа у
току 7 дана
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материјала
Рачунар за
видео надзор са - карактеристике морају
одговарајућим
задовољити преглед и обраду
легалним ОС и
снимка у реалном времену, као
програмом за
и снимљених записа
видео надзор
Монитори за
видео надзор

- екран мин. 23,6” (60cm)
- резолуција 1920x1080(FullHD)
- повезивање HDMI, DVI

Уређај/и за
непрекидно
напајање

- уређај/и треба да омогући/е
непрекидан рад система у
периоду од 30 мин. под пуним
оптерећењем

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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VIII

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, Партија 9

Назив документа

Приложено
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Не
1. Извод из регистра надлежног органа
Да
2. Потврда надлежног суда:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре:
Не
Да
- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд)
Не
Да
- Потврда Вишег суда у Београду – Посебно одељење
3. Потврда Министарства унутрашњих послова:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
Не
Да
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре
4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:
Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности.
5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када
има седиште на њеној територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
Да
Не
Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода
Да
Не
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
Да
Не
приватизације
или Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет
Да
Не
страницом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године и потврда о броју
дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуда, или биланс стања и биланс успеха, са мишљењем
овлашћеног ревизора (или акт, одлуку да није субјекат рeвизије ), или
извод из биланса- скраћени

Да

Не

Да

Не

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетом
Референц листа испоручених добара
Да

Не

Потврда о броју дана неликвидности
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Потврђујем да су сви
приложеном у понуди.

наведени

подаци

У

истоветни

са

документацијом

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације
приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и
попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у
заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове
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IX МОДЕЛ УГОВОРА

за Партију 9 – Систем за видео надзор

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
И

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)
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„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина
6, матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 20514106-62
(Комерцијална
банка), кога
заступа
Генерални
директор:
_________________________________(у даљем тексту Купац)
и
(у даљем тексту Продавац)
закључују

УГОВОР
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја система за видео надзор са уградњом,
у свему према понуди Продавца бр. ________ од ________2014.године, која
је саставни део овог уговора.
Овим уговором утврђују се међусобни односи, права и обавезе Купца и
Продавца насталих по основу купопродаје добара која су предмет овог
уговора како следи:

Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ

Набавка и монтажа видео надзора

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛ.

ком.

1

ЈЕД.
ЦЕНА
РСД/ЕУР

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО
без ПДВ-а:
УКУПНО
Са ПДВ-ом

Продавац _______________________ испоручује систем за видео надзор
произвођача _____________________________ (навести произвођача уколико
Продавац није и произвођач)
Уговорене јединичне цене опреме из овог члана су фиксне и не могу се мењати
током реализације уговора.
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Вредност
Члан 2.
Укупна вредност уговореног система за видео надзор без ПДВ-а износи
______________
РСД/ЕУР
и
словима
_______________________________________________
Укупна вредност уговореног система за видео надзор са ПДВ-ом износи
______________________
РСД/ЕУР
и
словима
_______________________________________________.
Услови плаћања
Члан 3.
Уговорна цена дефинисана у чл.1 овог уговора биће плаћена након издавања
фактура и пријема робе у магацин наручиоца у року од 45 дана на следећи
начин:
- ино понуђачима плаћање се врши у ЕУР-има на девизни рачун (за понуде
дате у валути ЕУР) или у РСД на нерезидентни рачун (за понуде дате у
валути РСД)на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .
- домаћим понуђачима плаћање се врши динарски (за понуде дате у валути
РСД), на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .а за понуде дате у валути ЕУР плаћање се врши
динарски по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре, на рачун
Продавца бр.___________________ са матичним бројем______________ уз
обавезну доставу доказа да испоручују робу која је 100% из увоза (копија ЈЦИ –
јединствене царинске декларације)
Паритет и динамика испоруке
Члан 4.
Испорука робе из члана 1 уговора врши се на паритету
- DAP Београд, магацин 360 у депоу за одржавање ЕМВ Земун, INCOTERS
2010, за испоручиоце из иностранства односно.
-

FCO Београд, магацин 360 у депоу за одржавање ЕМВ Земун, за
испоручиоце из Републике Србије.

Испорука и уградња уговореног система за видео надзор извршиће се у року од
_________________ дана од ступања уговора на снагу.

Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

295/410

Технички услови
Члан 5.
Испоручена роба мора бити усаглашена у свему са техничким условима
наведеним у Конкурсној документацији.
Гаранција за квалитет
Члан 6.
Продавац гарантује да је роба која се испоручује по овом уговору нова и
неупотребљавана и у свему одговара техничким карактеристикама наведеним у
Конкурсној документацији.
Продавац гарантује да
Наручилац набавља,
материјалима
или
Продавца/произвођача,
робе.

роба има сва неопходна својства за намену за коју је
да неће имати недостатке у техничком решењу,
изради
услед
неке
радње
или
пропуста
који се могу јавити при нормалној употреби испоручене

Гаранција за испоручену робу износи _________________ монтаже или
__________________ од испоруке.
Роба која пре монтаже показује недостатке или оштећења као и она која
показује промене након уградње а узроци се не могу приписати условима
коришћења, биће замењена на терет Продавца.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
Квалитативни и Квантитативни пријем опреме
Члан 7.
Квалитативни и Квантитативни пријем робе извршиће се у одредишном
складишту Купца од стране пријемне контроле у року од 7 дана од приспећа тј
по извршеном царињењу робе у Београду.
Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно
испитивање робе из из члана 1. овог Уговора како би потврдио да је у
сагласности са уговорним спецификацијама и то без посебних трошкова по
крајњег корисника.
Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара спецификацијама,
Купац може да одбије робу, а Продавац може било да замени одбијену робу или
да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без наплате
трошкова од Купца.
Евентуални мањак или вишак Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним
путем уз прилог записника о мањку/вишкуса подацима о евенталним
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одступањима у односу на уговорену опрему.
Продавац се обавезује да евентуалми мањак надокнади о свом трошку у року
примереном за испоруку предметне опреме.
Испорука докумената
Члан 8.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
- рачуни Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручене робе,
- отпремницу испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
- уверење о пореклу робе, тј образац ЕУР 1,(за стране понуђаче)
- товарни лист, (за стране понуђаче)
По испоруци робе, Продавац ће доставити следеће документе Купцу:
- рачуне Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручених добара,
- отпремницу Продавца са читким потписима испоручиоца,
- копија записника о квалитативном пријему робе,
- оригинал Сертификат о усаглашености производа са захтеваним
техничким условима,
- пројекат изведеног стања видео надзора објекта депоа за одржавање
ЕМВ у Земуну,
- техничку спецификацију уграђене опреме,
- упутство за коришћење испоручене опреме и инсталираног програма за
видео надзор на српском језику.
Рекламација и гаранција
Члан 9.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене
испоруке, изузев код скривених недостатака робе, важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 (десет) радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложена комисијски записник Купца
У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну испоруку у року примереном предмету
Уговора.
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Уговорна казна
Члан 10.
Ако Продавац закасни да испоручи уговорене производе, дужан је да за сваки
дан закашњења плати Купцу 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.
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“ акционарско друштво, Београд, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на
наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од:
- 10 % (десет процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора
у целости, или
- 15% (петнаест процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
Уговора у целости у случају да се изабрани понуђач налази на списку
негативних рефернци, који води Управа за Јавне набавке.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада
за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје
обавезе по Уговору.
У случају продужетка рока из члана 4. овог Уговора, Продавац је у обавези да
Купцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим роком
важности од 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе из
члана 1. овог уговора.
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Банкарска гаранција за оклањање грешака у гарантном року
Члан 12.
Продавац ће 15 дана пре прве испоруке добара предати Купцу Банкарску
гаранцију за оклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за оклањањ грешака
у гарантном року издаје се у висини од 2% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека гаратног
рока за целокупан уговор. Ако се за време трајања уговора промене гарантни
рокови, важност банкарске гаранције за оклањање грешака у гарантном року
мора да се продужи. Купац ће уновчити банкарску гаранцију за оклањање
грешака у гарантном року у случају да Продавац не буде извршавао своје
уговорне обавезе током гарантног периода у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је
тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција
за рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта
(Europen Securities and Markets Authorities - ESMA).
Уколико се током трајања уговора буду продужили гарантни рокови, потребно
је доставити нову гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења Продавцу, пре
истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је
обезбеђена тим средством.
Додатна објашњења и информације
Члан 13.
У случају прекида испоруке Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације а ради предузимања активности за разрешење
насталог проблема.

Раскид Уговора
Члан 14.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Продавцу раскине овај Уговор:
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(i)
(б)
(ц)

ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација, односно уколико роба нема
својства неопходна за намену за коју је Купац набавља.

Виша сила
Члан 15.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија,
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом
да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни
наступање околности из тачке (става) 1 овог члана, која је том околношћу
погођена, не мож се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава
слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се
санкције због неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности
и разумног рока отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака
од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 16.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног
суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 17.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми
сагласношћу уговорних страна.
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Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине уговор
под условима из члана 13. овог уговора.
Остале одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем гаранције
за добро извршење посла.
Све измене и допуне Уговора подлежу писменој сагласности оба уговарача,
односно врше се на исти начин као и у случају закључења уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском/енглеском језику,
од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
«Железнице Србије» ад
генерални директор

____________________________________________________________
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и 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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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“,Партија 9- систем за видео надзор ЈН број 68/2014

Р.Б.

ПРЕДМЕТ

Јед.
мере.

Количина

1

IP камере са потребним носачима за
монтажу и напојним јединицама

ком

32

2

Мрежни снимач/и NVR за снимање 32
канала, са екстерном меморијом за
снимање мин. 7 дана

компл

1

3

Радна станица са Softverom за видео
надзор и уређај за беспрекидно
напајање

ком

1

4

Монитори LCD HD, минимално 24 инча

ком

2

5

Мрежна кабловска инфраструктура

компл

1

6

Монтажа видео надзора

ком.

1

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО:

Укупно у РСД или ЕУР без ПДВ-а ___________________________________
Укупно у РСД или ЕУР са ПДВ-ом ________________________________________
(заокружити изабрану валуту)
У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке (превоза, паковања, царине итд).
Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду
неприхватљивом. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 9
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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 9

У складу са чланом 26. Закона,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у отвореном поступку јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,Партија 9- систем за видео
надзор ЈН број 68/2014, 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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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА,
за Партију 9

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
отвореном поступку јавне набавке
добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 9- систем за видео
надзор ЈН 68/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: 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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XIV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ–за Партију 9
(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: „ 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 испоруку – изградњу (опис добара или услуге), 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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XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА–за Партију 9
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према
URDG 758
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о
испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење
посла.
 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални
плативи износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
 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: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
 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 да је Корисник прекршио
своје обавезе из основног уговора.






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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XV-1 МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
–за Партију 9
(Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код)
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]

Врста гаранције: Гаранција за отклањање грешака у гарантном року на
позив према URDG 758














Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ а.д. Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и рачима максимални плативи
износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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: Енглески језик / Српски
Начин презентације: папирно-брзом поштом
Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учитини
презентацију)
Истек рока: Гаранција важи 28 дана од уговореног гарантног рока.
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 да је Налогодавац прекршио своје обавезе из
основног уговора и у ком погледу.
подржаног другим документима како је горе побројано, а у сваком случају изјавом корисника,
било у самом позиву или одвојеном потписаном документу који прати или идентификује позив,
наводећи у ком погледу је налогодавац прекршио своја обавезе по основном послу.

Позив за плаћање мора бити потписан од стране овлашћених лица за заступање и у
циљу потврде аутентичности достављен са приложеном копијом ОП обрасца –
овереног потписа лица овлашћених за заступање или прослеђен преко пословне банке
која треба да потврди аутентичност потписа на позиву за плаћање.
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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XV-2

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА–за Партију 9

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме:
Датум:
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза
Гаранција бр.
Гарант:
Налогодавац:
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр.
6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о
јавним набавкама, члан 83.
Износ гаранције и валута:
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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- у оригиналу
Место презентације:
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
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 да је Налогодавац
прекршио своје обавезе из основног уговора и у ком погледу.
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)

..............................................
(потпис)

………………………………..
(функција)

………………………………….
(функција)
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XVI

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење
посла у моменту закључења уговора за јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВа „STADLER“, Партија 9- систем за видео надзор, ЈН број
68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по
налогу
нашег
клијента__________________________
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, Партија 9- систем за видео надзор, ЈН број 68/2014, са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке
у целости у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до
___________________________________динара
(словима:
__________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци
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XVI-1

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за отклањање грешака у
гарантном року за јавну набавку набавка
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 9- систем за видео надзор,
ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за откањање грашак у гарантном
року, по налогу нашег клијента _______________________________ (уписати
назив понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице
Србије“ ад, а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 9- систем за видео
надзор, ЈН број 68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног
гарантног рока за коначно извршење набавке у целости у износу од 2% од
вредности
Уговора
без
ПДВ-а,
а
максимално
до
_____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-2

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење
уговорних обавеза у моменту закључења уговора за јавну
набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 9- систем за видео
надзор, ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних
обавеза, по налогу нашег клијента__________________________
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, Партија 9- систем за видео надзор, ЈН број 68/2014, са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке
у целости у износу од 15% од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до
___________________________________динара
(словима:
__________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци
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XVII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ, Партија 9

Изјављујемo под пуном материјалном
испуњавамо
финансијски
капацитет
документацијом.

и кривичном одговорношћу да
дефинисан
овом
конкурсном

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 9- систем за видео надзор, а у смислу члана 76. и 77. Закона о
јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана
М.П.
* Доказ у прилогу.
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XVIII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ, Партија 9

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 9- систем за видео надзор, а у смислу члана 76. и 77. Закона о
јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана

М.П.

* Доказ у прилогу.
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ОБРАЗАЦ XVIII -1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да je добављач
__________________________________________________________________
(назив и адреса добављача)
у претходних 5(пет) година (2009,2010,2011, 2012. и 2013. год.) наручиоцу
извршио испоруку ______________________________ , у укупној вредности
__________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима)
и то:
2009. год.
Број
видео
надзор

Вредност,
без ПДВ-а

2012. год.
Број
видео
надзор

Вредност,
без ПДВ-а

2010. год.
Број
видео
надзор

Вредност,
без ПДВ-а

Вредност,
без ПДВ-а

2013. год.
Број
видео
надзор

Вредност,
без ПДВ-а

Број видео
Укупно за 5 година

2011.год.
Број
видео
надзор

надзор

Вредност, без ПДВ-а

Потврда се издаје на захтев добављача _______________________________
ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
68/2014; Партија 9- систем за видео надзор, за потребе : »Железнице
Србије» ад и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014
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Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу
који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном
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XIX ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
Јавна набавка јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014; Партија 9- систем за видео надзор
Датум:__________________
За:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо: _____________________________ (име произвођача) регистровани и
угледни произвођачи робе:
Р.
Бр.

Назив (опис) робе

Јед. Мере

Количина
(из конкурсне
документације)

1

2

3

4

чије се фабрике налазе___________________________________________________
(адреса), овлашћујемо___________________________________________________ (име
и адреса понуђача – заступника или дистрибутера) да поднесе понуду и да потпише
Уговор с вама за испоруку горе наведене робе из наше производње, у количини
наведеној у табели. Понуђене количине биће испоручене у року од
_________________од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико Понуђачу кога смо овим документом овластили
доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији из ваше Конкурсне
документације вршити из наше фабрике ________________________ у
_________________________ .
Гаранција за наше производе је ______ година, при условима _________________.
„Потпис за и у име Произвођача“
- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или дистрибутер
робе која је предмет ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за позиције
из Спецификације.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 10
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 10
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“,Партија 10- разни инструмети за мерење и испитивање,ЈН број
68/2014
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
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 понуђач.
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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 подизвођача.
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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 - набавка добара за оспособљавање Депоа
у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“ , Набавка апарата за испитивање
ултразвуком

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Гарантни рок

Рок важења 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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VIII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, Партија 10

Назив документа

Приложено
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Не
1. Извод из регистра надлежног органа
Да
2. Потврда надлежног суда:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре:
Не
Да
- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд)
Не
Да
- Потврда Вишег суда у Београду – Посебно одељење
3. Потврда Министарства унутрашњих послова:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
Не
Да
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре
4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:
Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности.
5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када
има седиште на њеној територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
Да
Не
Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода
Да
Не
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
Да
Не
приватизације
или Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет
Да
Не
страницом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године и потврда о броју
дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуда, или биланс стања и биланс успеха, са мишљењем
овлашћеног ревизора (или акт, одлуку да није субјекат рeвизије ), или
извод из биланса- скраћени
Потврда о броју дана неликвидности

Да

Не

Да

Не

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
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капацитетом
Референц листа испоручених добара
Потврђујем да су сви
приложеном у понуди.

наведени

Да
подаци

У

истоветни

са

документацијом

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације
приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и
попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у
заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове
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Не

IX МОДЕЛ УГОВОРА

за Партију 10 – Разни инструменти за мерење и испитивање

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
И

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)
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„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина
6, матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 20514106-62
(Комерцијална
банка), кога
заступа
Генерални
директор:
_________________________________(у даљем тексту Купац)
и
(у даљем тексту Продавац)
закључују

УГОВОР

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја апарата за испитивање ултразвуком, у
свему према понуди Продавца бр. ________ од ________2014.године, која је
саставни део овог уговора.
Овим уговором утврђују се међусобни односи, права и обавезе Купца и
Продавца насталих по основу купопродаје добара која су предмет овог
уговора како следи:
Р.Б.

1

ПРЕДМЕТ

Апарат за испитивање ултразвуком

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛ.

комплет.

1

ЈЕД.
ЦЕНА
РСД/ЕУР

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО
без ПДВ-а:
УКУПНО
Са ПДВ-ом

Продавац _______________________ испоручује апарат за испитивање
ултразвуком произвођача _____________________________ (навести
произвођача уколико Продавац није и произвођач)
Уговорене јединичне цене опреме из овог члана су фиксне и не могу се мењати
током реализације уговора.
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Вредност
Члан 2.
Укупна вредност уговореног апарата за испитивање ултразвуком без ПДВ-а
износи
______________
РСД/ЕУР
и
словима
_______________________________________________
Укупна вредност уговореног апарата за испитивање ултразвуком са ПДВ-ом
износи
______________________
РСД/ЕУР
и
словима
_______________________________________________.
Услови плаћања
Члан 3.
Уговорна цена дефинисана у чл.1 овог уговора биће плаћена након издавања
фактура и пријема робе у магацин наручиоца у року од 45 дана на следећи
начин:
- ино понуђачима плаћање се врши у ЕУР-има на девизни рачун (за понуде
дате у валути ЕУР) или у РСД на нерезидентни рачун (за понуде дате у
валути РСД)на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .
- домаћим понуђачима плаћање се врши динарски (за понуде дате у валути
РСД), на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .а за понуде дате у валути ЕУР плаћање се врши
динарски по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре, на рачун
Продавца бр.___________________ са матичним бројем______________ уз
обавезну доставу доказа да испоручују робу која је 100% из увоза (копија ЈЦИ –
јединствене царинске декларације)
.
Паритет и динамика испоруке
Члан 4.
Испорука робе из члана 1 уговора врши се на паритету
- DAP Београд, магацин Батајница, INCOTERMS 2010, за испоручиоце из
иностранства односно.
- FCO Београд, магацин Батајница, за испоручиоце из Републике Србије.
Испорука уговореног апарата за испитивање ултразвуком извршиће се у року од
_________________ дана од ступања уговора на снагу.
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Технички услови
Члан 5.
Испоручена роба мора бити усаглашена у свему са техничким условима
наведеним у Конкурсној документацији.
Гаранција за квалитет
Члан 6.
Продавац гарантује да је роба која се испоручује по овом уговору нова и
неупотребљавана и у свему одговара техничким карактеристикама наведеним у
Конкурсној документацији.
Продавац гарантује да
Наручилац набавља,
материјалима
или
Продавца/произвођача,
робе.

роба има сва неопходна својства за намену за коју је
да неће имати недостатке у техничком решењу,
изради
услед
неке
радње
или
пропуста
који се могу јавити при нормалној употреби испоручене

Гаранција за испоручену робу износи _________________ монтаже или
__________________ од испоруке.
Роба која пре употребе показује недостатке или оштећења као и она која
показује промене након употребе а узроци се не могу приписати условима
коришћења, биће замењена на терет Продавца.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
Квалитативни и Квантитативни пријем опреме
Члан 7.
Квалитативни и Квантитативни пријем робе извршиће се у одредишном
складишту Купца од стране пријемне контроле у року од 7 дана од приспећа тј
по извршеном царињењу робе у Београду.
Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно
испитивање робе из из члана 1. овог Уговора како би потврдио да је у
сагласности са уговорним спецификацијама и то без посебних трошкова по
крајњег корисника.
Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара спецификацијама,
Купац може да одбије робу, а Продавац може било да замени одбијену робу или
да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без наплате
трошкова од Купца.
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Евентуални мањак или вишак Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним
путем уз прилог записника о мањку/вишкуса подацима о евенталним
одступањима у односу на уговорену опрему.
Продавац се обавезује да евентуалми мањак надокнади о свом трошку у року
примереном за испоруку предметне опреме.
Испорука докумената
Члан 8.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
- рачуни Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручене робе,
- отпремницу испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
- уверење о пореклу робе, тј образац ЕУР 1,(за стране понуђаче)
- товарни лист, (за стране понуђаче)
По испоруци робе, Продавац ће доставити следеће документе Купцу:
- рачуне Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручених добара,
- отпремницу Продавца са читким потписима испоручиоца,
- копија записника о квалитативном пријему робе,
- оригинал Сертификат о усаглашености производа са захтеваним
техничким условима,
- техничке карактеристике,
- упутство за употребу на српском језику

Рекламација и гаранција
Члан 9.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене
испоруке, изузев код скривених недостатака робе, важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 (десет) радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложена комисијски записник Купца
У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну испоруку у року примереном предмету
Уговора.
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Уговорна казна
Члан 10.
Ако Продавац закасни да испоручи уговорене производе, дужан је да за сваки
дан закашњења плати Купцу 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.
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“ акционарско друштво, Београд, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на
наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од:
- 10 % (десет процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора
у целости, или
- 15% (петнаест процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
Уговора у целости у случају да се изабрани понуђач налази на списку
негативних рефернци, који води Управа за Јавне набавке.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада
за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје
обавезе по Уговору.
У случају продужетка рока из члана 4. овог Уговора, Продавац је у обавези да
Купцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим роком
важности од 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
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Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе из
члана 1. овог уговора.
Банкарска гаранција за оклањање грешака у гарантном року
Члан 12.
Продавац ће 15 дана пре прве испоруке добара предати Купцу Банкарску
гаранцију за оклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за оклањањ грешака
у гарантном року издаје се у висини од 2% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека гаратног
рока за целокупан уговор. Ако се за време трајања уговора промене гарантни
рокови, важност банкарске гаранције за оклањање грешака у гарантном року
мора да се продужи. Купац ће уновчити банкарску гаранцију за оклањање
грешака у гарантном року у случају да Продавац не буде извршавао своје
уговорне обавезе током гарантног периода у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је
тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција
за рејтинг која је у складу саа прописима објавила НБС или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта
(Europen Securities and Markets Authorities - ESMA).
Уколико се током трајања уговора буду продужили гарантни рокови, потребно
је доставити нову гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења Продавцу, пре
истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је
обезбеђена тим средством.
Додатна објашњења и информације
Члан 13.
У случају прекида испоруке Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације а ради предузимања активности за разрешење
насталог проблема.
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Раскид Уговора
Члан 14.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Продавцу раскине овај Уговор:
(j)
(б)
(ц)

ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација, односно уколико роба нема
својства неопходна за намену за коју је Купац набавља.

Виша сила
Члан 15.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија,
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом
да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни
наступање околности из тачке (става) 1 овог члана, која је том околношћу
погођена, не мож се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава
слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се
санкције због неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности
и разумног рока отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака
од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 16.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
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Измена и допуна Уговора
Члан 17.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој
форми сагласношћу уговорних страна.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине
уговор под условима из члана 13. овог уговора.
Остале одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем гаранције
за добро извршење посла.
Све измене и допуне Уговора подлежу писменој сагласности оба уговарача,
односно врше се на исти начин као и у случају закључења уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском/енглеском језику,
од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
«Железнице Србије» ад
генерални директор

____________________________________________________________
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и 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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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 10- разни инструмети за мерење и испитивање, ЈН број
68/2014
-

Р.Б.

Јед.
Мере.

Количина

комплет.

1

ПРЕДМЕТ

1

Апарат за испитивање ултразвуком

2

Систем за испитивање шупљих
осовина

ком

3

3

Конвенционалне ултразвучне сонде за
испитивање осовине са каблом

ком

1

4

Конвенционалне ултразвучне сонде за
испитивање заварених спојева са
каблом

Ком

1

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО:

Укупно у РСД или ЕУР без ПДВ-а ___________________________________
Укупно у РСД или ЕУР са ПДВ-ом ________________________________________
(заокружити изабрану валуту)

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 10
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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 10

У складу са чланом 26. Закона,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у отвореном поступку јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 10- разни инструмети за
мерење и испитивање ,ЈН број 68/2014, 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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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА,
за Партију 10

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
отвореном поступку јавне набавке
добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 10- разни инструмети за
мерење и испитивање ,ЈН 68/2014, поштовао је обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: 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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XIV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ –за Партију 10
(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: „ 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 испоруку – изградњу (опис добара или услуге), 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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XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА–за Партију 10
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према
URDG 758
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о
испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење
посла.
 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални
плативи износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
 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: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
 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 да је Корисник прекршио
своје обавезе из основног уговора.






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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XV-1 МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
–за Партију 10
(Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код)
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]

Врста гаранције: Гаранција за отклањање грешака у гарантном року на
позив према URDG 758














Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ а.д. Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и рачима максимални плативи
износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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: Енглески језик / Српски
Начин презентације: папирно-брзом поштом
Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учитини
презентацију)
Истек рока: Гаранција важи 28 дана од уговореног гарантног рока.
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 да је Налогодавац прекршио своје обавезе из
основног уговора и у ком погледу.
Подржаног другим документима како је горе побројано, а у сваком случају изјавом корисника,
било у самом позиву или одвојеном потписаном документу који прати или идентификује позив,
наводећи у ком погледу је налогодавац прекршио своја обавезе по основном послу.

Позив за плаћање мора бити потписан од стране овлашћених лица за заступање и у
циљу потврде аутентичности достављен са приложеном копијом ОП обрасца –
овереног потписа лица овлашћених за заступање или прослеђен преко пословне банке
која треба да потврди аутентичност потписа на позиву за плаћање.
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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XV-2

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА–за Партију 10

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме:
Датум:
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза
Гаранција бр.
Гарант:
Налогодавац:
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр.
6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о
јавним набавкама, члан 83.
Износ гаранције и валута:
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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- у оригиналу
Место презентације:
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
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 да је Налогодавац
прекршио своје обавезе из основног уговора и у ком погледу.
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)

..............................................
(потпис)

………………………………..
(функција)

………………………………….
(функција)
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XVI Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење посла у
моменту закључења уговора за јавну набавку набавка добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија
10- разни инструмети за мерење и испитивање, ЈН број 68/2014
Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад,
а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 10 разни инструмети за мерење и
испитивање , ЈН број 68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног
рока за коначно извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности
Уговора без ПДВ-а, а максимално до _____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-1

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за отклањање грешака у
гарантном року за јавну набавку набавка
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 10- разни инструмети за мерење и
испитивање, ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за откањање грашак у гарантном
року, по налогу нашег клијента _______________________________ (уписати
назив понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице
Србије“ ад, а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 10- разни инструмети за
мерење и испитивање, ЈН број 68/2014, са роком важења 30 дана дужим од
уговореног гарантног рока за коначно извршење набавке у целости у износу од
2%
од
вредности
Уговора
без
ПДВ-а,
а
максимално
до
_____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-2

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење
уговорних обавеза у моменту закључења уговора за јавну
набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 10- разни инструмети за
мерење и испитивање, ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних
обавеза,
по
налогу
нашег
клијента__________________________
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, Партија 10- разни инструмети за мерење и испитивање,
ЈН број 68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за
коначно извршење набавке у целости у износу од 15% од вредности Уговора
без ПДВ-а, а максимално до ___________________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци
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XVII

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 10

Изјављујемo под пуном материјалном
испуњавамо
финансијски
капацитет
документацијом.

и кривичном одговорношћу да
дефинисан
овом
конкурсном

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 10- разни инструмети за мерење и испитивање, а у смислу члана
76. и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана
М.П.
* Доказ у прилогу.
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XVIII

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 10

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 10- разни инструмети за мерење и испитивање, а у смислу члана
76. и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана

М.П.

* Доказ у прилогу.
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ОБРАЗАЦ XVIII -1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да je добављач
__________________________________________________________________
(назив и адреса добављача)
у претходних 5(пет) година (2009,2010,2011, 2012. и 2013. год.) наручиоцу
извршио испоруку ______________________________ , у укупној вредности
__________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима)
и то:
2009. год.
Број
ултразвуч
них
опрема

Вредност,
без ПДВ-а

2012. год.
Број
ултразвуч
них
опрема

Вредност,
без ПДВ-а

2010. год.
Број
ултразвуч
них
опрема

Вредност,
без ПДВ-а

Вредност,
без ПДВ-а

2013. год.
Број
ултразвуч
них
опрема

Вредност,
без ПДВ-а

Број
Укупно за 5 година

2011.год.
Број
ултразвуч
них
опрема

ултразвучн
их опрема

Вредност, без ПДВ-а
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Потврда се издаје на захтев добављача _______________________________
ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
68/2014; Партија 10- разни инструмети за мерење и испитивање, за
потребе : »Железнице Србије» ад и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу
који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном
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XIX ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
Јавна набавка јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014; Партија 10- разни инструмети за мерење и
испитивање
Датум:__________________
За:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо: _____________________________ (име произвођача) регистровани и
угледни произвођачи робе:
Р.
Бр.

Назив (опис) робе

Јед. Мере

Количина
(из конкурсне
документације)

1

2

3

4

чије се фабрике налазе___________________________________________________
(адреса), овлашћујемо___________________________________________________ (име
и адреса понуђача – заступника или дистрибутера) да поднесе понуду и да потпише
Уговор с вама за испоруку горе наведене робе из наше производње, у количини
наведеној у табели. Понуђене количине биће испоручене у року од
_________________од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико Понуђачу кога смо овим документом овластили
доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији из ваше Конкурсне
документације вршити из наше фабрике ________________________ у
_________________________ .
Гаранција за наше производе је ______ година, при условима _________________.
„Потпис за и у име Произвођача“
- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или дистрибутер
робе која је предмет ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за позиције
из Спецификације.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 11
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 11
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 11- делови и прибор за машине алатке за обраду
метала, ЈН број 68/2014
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
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 понуђач.
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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 подизвођача.
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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 – набавка добара за оспособљавање Депоа
у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Набавка шаблона за копир струг
УГБ 150 Рафамет
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Гарантни рок

Рок важења 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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VIII

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, Партија 11

Назив документа

Приложено
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Не
1. Извод из регистра надлежног органа
Да
2. Потврда надлежног суда:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре:
Не
Да
- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд)
Не
Да
- Потврда Вишег суда у Београду – Посебно одељење
3. Потврда Министарства унутрашњих послова:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
Не
Да
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре
4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:
Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности.
5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када
има седиште на њеној територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
Да
Не
Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода
Да
Не
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
Да
Не
приватизације
или Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет
Да
Не
страницом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године и потврда о броју
дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуда, или биланс стања и биланс успеха, са мишљењем
овлашћеног ревизора (или акт, одлуку да није субјекат рeвизије ), или
извод из биланса- скраћени
Потврда о броју дана неликвидности

Да

Не

Да

Не

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетом
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Референц листа испоручених добара
Потврђујем да су сви
приложеном у понуди.

наведени

Да
подаци

У

истоветни

са

документацијом

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације
приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и
попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у
заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове
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Не

IX МОДЕЛ УГОВОРА

за Партију 11 –Делови и прибор за машине алатке за обраду
метала

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
И

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)
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„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина
6, матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 20514106-62
(Комерцијална
банка), кога
заступа
Генерални
директор:
_________________________________(у даљем тексту Купац)
и
(у даљем тексту Продавац)
закључују

УГОВОР

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаје шаблона за копир струг УГБ 150
Рафамет
, у свему према понуди Продавца бр. ________ од
________2014.године, која је саставни део овог уговора.
Овим уговором утврђују се међусобни односи, права и обавезе Купца и
Продавца насталих по основу купопродаје добара која су предмет овог
уговора како следи:

Р.Б.

ПРЕДМЕТ

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛ.

1

Копир шаблони за обраду профила
точкова према UIC 510-2 за дебљине
венаца 32,5mm, 30,5mm и 28,5mm

ком.

2

2

Контролни шаблони за проверу
обрађених профила точкова према
UIC 510-2 за дебљине венаца
32,5mm, 30,5mm и 28,5mm

ком.

1

ЈЕД.
ЦЕНА
РСД/ЕУР

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО
без ПДВ-а:
УКУПНО
Са ПДВ-ом

Продавац _______________________ испоручује шаблона за копир струг УГБ
150 Рафамет произвођача _____________________________ (навести
произвођача уколико Продавац није и произвођач)
Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

358/410

Уговорене јединичне цене опреме из овог члана су фиксне и не могу се мењати
током реализације уговора.
Вредност
Члан 2.
Укупна вредност уговорених шаблона за копир струг УГБ 150 Рафамет без ПДВа
износи
______________
РСД/ЕУР
и
словима
_______________________________________________
Укупна вредност уговорених шаблона за копир струг УГБ 150 Рафамет са ПДВом
износи
______________________
РСД/ЕУР
и
словима
_______________________________________________.
Услови плаћања
Члан 3.
Уговорна цена дефинисана у чл.1 овог уговора биће плаћена након издавања
фактура и пријема робе у магацин наручиоца у року од 45 дана на следећи
начин:
- ино понуђачима плаћање се врши у ЕУР-има на девизни рачун (за понуде
дате у валути ЕУР) или у РСД на нерезидентни рачун (за понуде дате у
валути РСД)на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .
- домаћим понуђачима плаћање се врши динарски (за понуде дате у валути
РСД), на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .а за понуде дате у валути ЕУР плаћање се врши
динарски по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре, на рачун
Продавца бр.___________________ са матичним бројем______________ уз
обавезну доставу доказа да испоручују робу која је 100% из увоза (копија ЈЦИ –
јединствене царинске декларације)
.
Паритет и динамика испоруке
Члан 4.
Испорука робе из члана 1 уговора врши се на паритету
- DAP Београд, магацин Батајница, INCOTERMS 2010, за испоручиоце из
иностранства односно.
- FCO Београд, магацин Батајница, за испоручиоце из Републике Србије.
Испорука уговорених шаблона за копир струг УГБ 150 Рафамет извршиће се у
року од _________________ дана од ступања уговора на снагу.
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Технички услови
Члан 5.
Испоручена роба мора бити усаглашена у свему са техничким условима
наведеним у Конкурсној документацији.
Гаранција за квалитет
Члан 6.
Продавац гарантује да је роба која се испоручује по овом уговору нова и
неупотребљавана и у свему одговара техничким карактеристикама наведеним у
Конкурсној документацији.
Продавац гарантује да
Наручилац набавља,
материјалима
или
Продавца/произвођача,
робе.

роба има сва неопходна својства за намену за коју је
да неће имати недостатке у техничком решењу,
изради
услед
неке
радње
или
пропуста
који се могу јавити при нормалној употреби испоручене

Гаранција за испоручену робу износи _________________ монтаже или
__________________ од испоруке.
Роба која пре монтаже показује недостатке или оштећења као и она која
показује промене након уградње а узроци се не могу приписати условима
коришћења, биће замењена на терет Продавца.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
Квалитативни и Квантитативни пријем опреме
Члан 7.
Квалитативни и Квантитативни пријем робе извршиће се у одредишном
складишту Купца од стране пријемне контроле у року од 7 дана од приспећа тј
по извршеном царињењу робе у Београду.
Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно
испитивање робе из из члана 1. овог Уговора како би потврдио да је у
сагласности са уговорним спецификацијама и то без посебних трошкова по
крајњег корисника.
Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара спецификацијама,
Купац може да одбије робу, а Продавац може било да замени одбијену робу или
да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без наплате
трошкова од Купца.
Евентуални мањак или вишак Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним
путем уз прилог записника о мањку/вишкуса подацима о евенталним
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одступањима у односу на уговорену опрему.
Продавац се обавезује да евентуалми мањак надокнади о свом трошку у року
примереном за испоруку предметне опреме.
Испорука докумената
Члан 8.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
- рачуни Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручене робе,
- отпремницу испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
- уверење о пореклу робе, тј образац ЕУР 1,(за стране понуђаче)
- товарни лист, (за стране понуђаче)
По испоруци робе, Продавац ће доставити следеће документе Купцу:
- рачуне Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручених добара,
- отпремницу Продавца са читким потписима испоручиоца,
- копија записника о квалитативном пријему робе,
- оригинал Сертификат о усаглашености производа са захтеваним
техничким условима,
Рекламација и гаранција
Члан 9.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене
испоруке, изузев код скривених недостатака робе, важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 (десет) радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложена комисијски записник Купца
У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну испоруку у року примереном предмету
Уговора.
Уговорна казна
Члан 10.
Ако Продавац закасни да испоручи уговорене производе, дужан је да за сваки
дан закашњења плати Купцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно на
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вредност извршене испоруке са закашњењем, с тим да укупна казна не може
бити већа од 5 % од укупне вредности.
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“ акционарско друштво, Београд, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на
наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од:
- 10 % (десет процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора
у целости, или
- 15% (петнаест процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
Уговора у целости у случају да се изабрани понуђач налази на списку
негативних рефернци, који води Управа за Јавне набавке.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада
за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје
обавезе по Уговору.
У случају продужетка рока из члана 4. овог Уговора, Продавац је у обавези да
Купцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим роком
важности од 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе из
члана 1. овог уговора.
Додатна објашњења и информације
Члан 12.
У случају прекида испоруке Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације а ради предузимања активности за разрешење
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насталог проблема.

Раскид Уговора
Члан 13.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Продавцу раскине овај Уговор:
(k)
(б)
(ц)

ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација, односно уколико роба нема
својства неопходна за намену за коју је Купац набавља.

Виша сила
Члан 14.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија,
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом
да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни
наступање околности из тачке (става) 1 овог члана, која је том околношћу
погођена, не мож се позивати на њу, изузев ако сама та околност не спречава
слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из уговора мирују и не примењују се
санкције због неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности
и разумног рока отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака
од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
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Решавање спорова
Члан 15.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 16.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој
форми сагласношћу уговорних страна.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине
уговор под условима из члана 13. овог уговора.
Остале одредбе
Члан 17.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем гаранције
за добро извршење посла.
Све измене и допуне Уговора подлежу писменој сагласности оба уговарача,
односно врше се на исти начин као и у случају закључења уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском/енглеском језику,
од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
«Железнице Србије» ад
генерални директор

____________________________________________________________
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и 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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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 11- делови и прибор за машине алатке за обраду метала,
ЈН број 68/2014
-

Р.Б.

ПРЕДМЕТ

Јед.
мере.

Количина

1

Копир шаблон за обраду профила точкова
према UIC 510-2 за дебљину венца 32,5mm

ком.

2

2

Копир шаблон за обраду профила точкова
према UIC 510-2 за дебљину венца 30,5mm

ком.

2

3

Копир шаблон за обраду профила точкова
према UIC 510-2 за дебљину венца 28,5mm

ком.

2

Ком.

1

Ком.

1

Ком.

1

4

5

6

Контролни шаблон за проверу обрађених
профила точкова према UIC 510-2 за дебљину
венца 32,5mm
Контролни шаблон за проверу обрађених
профила точкова према UIC 510-2 за дебљину
венца 30,5mm
Контролни шаблон за проверу обрађених
профила точкова према UIC 510-2 за дебљину
венца 28,5mm

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО:

Укупно у РСД или ЕУР без ПДВ-а ___________________________________
Укупно у РСД или ЕУР са ПДВ-ом ________________________________________
(заокружити изабрану валуту)

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке (превоза, паковања, царине итд). Прецртана
или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом.
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 11
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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 11

У складу са чланом 26. Закона,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у отвореном поступку јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 11- делови и прибор за
машине алатке за обраду метала
,ЈН број 68/2014, 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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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА,
за Партију 11

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
отвореном поступку јавне набавке
добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“,Партија 11- делови и прибор за
машине алатке за обраду метала, ЈН 68/2014, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне
својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: 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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XIV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ –за Партију 11
(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: „ 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 испоруку – изградњу (опис добара или услуге), 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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XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА –за Партију 11
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према
URDG 758
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о
испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење
посла.
 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални
плативи износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
 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: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
 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 да је Корисник прекршио
своје обавезе из основног уговора.






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)

Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

370/410

XV-2 МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА–за Партију 11
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме:
Датум:
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза
Гаранција бр.
Гарант:
Налогодавац:
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр.
6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о
јавним набавкама, члан 83.
Износ гаранције и валута:
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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- у оригиналу
Место презентације:
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
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 да је Налогодавац
прекршио своје обавезе из основног уговора и у ком погледу.
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)

...............................................
(потпис)

………………………………..
(функција)

………………………………….
(функција)
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XVI

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење
посла у моменту закључења уговора за јавну набавку
набавка
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 11- делови и прибор за
машине алатке за обраду метала , ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад,
а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 11- делови и прибор за машине
алатке за обраду метала
, ЈН број 68/2014, са роком важења 30 дана дужим
од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости у износу од 10% од
вредности
Уговора
без
ПДВ-а,
а
максимално
до
_____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-2

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење
уговорних обавеза у моменту закључења уговора за јавну
набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 11- делови и прибор за
машине алатке за обраду метала , ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних
обавеза,
по
налогу
нашег
клијента__________________________
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, Партија 11- делови и прибор за машине алатке за обраду
метала
, ЈН број 68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног
рока за коначно извршење набавке у целости у износу од 15% од вредности
Уговора
без
ПДВ-а,
а
максимално
до
___________________________________динара
(словима:
__________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци
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XVII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ, Партија 11

Изјављујемo под пуном материјалном
испуњавамо
финансијски
капацитет
документацијом.

и кривичном одговорношћу да
дефинисан
овом
конкурсном

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 11- делови и прибор за машине алатке за обраду метала, а у
смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.
124/12).

У

За понуђача:

Дана
М.П.
* Доказ у прилогу.
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XVIII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ, Партија 11

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 11- делови и прибор за машине алатке за обраду метала, а у смислу
члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана

М.П.

* Доказ у прилогу.
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ОБРАЗАЦ XVIII -1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да je добављач
__________________________________________________________________
(назив и адреса добављача)
у претходних 5(пет) година (2009,2010,2011, 2012. и 2013. год.) наручиоцу
извршио испоруку ______________________________ , у укупној вредности
__________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима)
и то:
2009. год.
Број
шаблона

Вредност,
без ПДВ-а

2012. год.
Број
шаблона

Вредност,
без ПДВ-а

2010. год.
Број
шаблона

Вредност,
без ПДВ-а

Вредност,
без ПДВ-а

2013. год.
Број
шаблона

Вредност,
без ПДВ-а

Број
Укупно за 5 година

2011.год.
Број
шаблона

шаблона

Вредност, без ПДВ-а

Потврда се издаје на захтев добављача ______________________________
ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
68/2014; Партија 11- делови и прибор за машине, за потребе : »Железнице
Србије» ад и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
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Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу
који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном
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XIX ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
Јавна набавка јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014; Партија 11- делови и прибор за машине алатке за
обраду метала
Датум:__________________
За:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо: _____________________________ (име произвођача) регистровани и
угледни произвођачи робе:
Р.
Бр.

Назив (опис) робе

Јед. Мере

Количина
(из конкурсне
документације)

1

2

3

4

чије се фабрике налазе___________________________________________________
(адреса), овлашћујемо___________________________________________________ (име
и адреса понуђача – заступника или дистрибутера) да поднесе понуду и да потпише
Уговор с вама за испоруку горе наведене робе из наше производње, у количини
наведеној у табели. Понуђене количине биће испоручене у року од
_________________од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико Понуђачу кога смо овим документом овластили
доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији из ваше Конкурсне
документације вршити из наше фабрике ________________________ у
_________________________ .
Гаранција за наше производе је ______ година, при условима _________________.
„Потпис за и у име Произвођача“
- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или дистрибутер
робе која је предмет ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за позиције
из Спецификације.
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ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 12
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 12
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а
„STADLER“, Партија 12- рачунарска опрема и материјал,ЈН број 68/2014
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-maиl):
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 понуђач.
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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 подизвођача.
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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 - набавка добара за оспособљавање Депоа
у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“ , Набавка рачунарске опреме
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке
Гарантни рок

Рок важења понуде

6)ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Тип 1 – ком. 2
Техничка
карактеристика
Екран

18.4" Full HD 1920x1080

Процесор

Intel Core i7-3630QM 2.

Графичка меморија

4GB VRAM

Радна меморија

8GB DDR3 1600MHz

Складиштење
података
Оптички уређај

3TB SATA 7200rpm

Бежично
повезивање
Мрежна карта

802.11b/g/n Wireless LAN,
Bluetooth 4.0
10/100/1000 Mbps

Тражена карактеристика

Понуђена карактеристика

DVD писач / читач
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Wеb камера
Звучници

1Mpix HD, са уграђеним
микрофоном
ДА

HDMI прикључак

ДА

VGA прикључак

ДА

USB 2.0 прикључак

минимално 2

USB 3.0 прикључак

минимално 2

Читач меморијских
картица
Тастатура

3-у-1 (SD/SDHC/SDXC)

Батерија
Оперативни систем

Пуна тастатура са издвојеним
нумеричким делом
Li-Ion
ауторизован
Windows 8 (64bit)

Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

384/410

Тип 2 – ком. 4
Техничка
карактеристика
Екран

15.6" Full HD

Процесор

Intel® CoreTM i5-3337U

Графичка меморија

4GB VRAM

Радна меморија

8GB DDR3

Складиштење
података
Оптички уређај

1TB, 7200rpm HDD

Бежично
повезивање
Мрежна карта

802.11a/g/n Wireless LAN,
Bluetooth® 4.0
ДА

Wеb камера
Микрофон

HD резолуције 1280x720 и
720p HD аудио/видео
снимањем
ДА

Звучници

Stereo

Звучна карта

Dolby Digital

HDMI прикључак

ДА

USB 2.0 прикључак

минимално 2

USB 3.0 прикључак

минимално 1

Читач меморијских
картица
Батерија

ДА

Тастатура
Оперативни систем

Тражена карактеристика

Понуђена карактеристика

DVD

Li-Polymer
Пуна тастатура са издвојеним
нумеричким делом
ауторизован
Windows 8 (64bit)

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

___________________________
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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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VIII

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, Партија 12

Назив документа

Приложено
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Не
1. Извод из регистра надлежног органа
Да
2. Потврда надлежног суда:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре:
Не
Да
- Потврда Првостепеног суда (Основни или Виши суд)
Не
Да
- Потврда Вишег суда у Београду – Посебно одељење
3. Потврда Министарства унутрашњих послова:
да понуђач и његов законски заступник није осуђен за неко кривично дело
као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично
Не
Да
дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично
дело примања или давања мита и кривично дело преваре
4. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:
Потврда привредног и прекршајног суда да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране
Не
Да
обављања делатности.
5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када
има седиште на њеној територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
Да
Не
Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода
Да
Не
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
Да
Не
приватизације
или Изјава да је уписан у Регистар понуђача са наведеном интернет
Да
Не
страницом

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године и потврда о броју
дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуда, или биланс стања и биланс успеха, са мишљењем
овлашћеног ревизора (или акт, одлуку да није субјекат рeвизије ), или
извод из биланса- скраћени
Потврда о броју дана неликвидности

Да

Не

Да

Не

7. Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетом
Конкурсна документација за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, у отвореном поступку,по партијама за ЈН бр. 68/2014

387/410

Референц листа испоручених добара
Потврђујем да су сви
приложеном у понуди.

наведени

Да
подаци

У

истоветни

са

документацијом

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације
приложене у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и
попунити од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
*Понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у
заједничкој понуди сви морају да испуне обавезне услове
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Не

IX МОДЕЛ УГОВОРА

за Партију 12 –Рачунарска опрема и материјал
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
И

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)
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„Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина
6, матични број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 20514106-62
(Комерцијална
банка), кога
заступа
Генерални
директор:
_________________________________(у даљем тексту Купац)
и
(у даљем тексту Продавац)
закључују

УГОВОР
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја рачунарске опреме, у свему према
понуди Продавца бр. ________ од ________2014.године, која је саставни део
овог уговора.
Овим уговором утврђују се међусобни односи, права и обавезе Купца и
Продавца насталих по основу купопродаје добара која су предмет овог
уговора како следи:

Р.Б.

ПРЕДМЕТ

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛ.

1

Лаптоп рачунар – тип 1

ком.

2

2

Лаптоп рачунар – тип 2

ком.

4

ЈЕД.
ЦЕНА
РСД/ЕУР

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО
без ПДВ-а:
УКУПНО
са ПДВ-ом:

Продавац _______________________ испоручује рачунарску опрему
произвођача _____________________________ (навести произвођача уколико
Продавац није и произвођач)
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Уговорене јединичне цене опреме из овог члана су фиксне и не могу се мењати
током реализације уговора.

Вредност
Члан 2.
Укупна вредност уговорене рачунарске опреме без
______________
РСД/ЕУР
и
_______________________________________________
Укупна вредност уговорене рачунарске опреме
______________________
РСД/ЕУР
_______________________________________________.

са
и

ПДВ-а

износи
словима

ПДВ-ом

износи
словима

Услови плаћања
Члан 3.
Уговорна цена дефинисана у чл.1 овог уговора биће плаћена након издавања
фактура и пријема робе у магацин наручиоца у року од 45 дана на следећи
начин:
- ино понуђачима плаћање се врши у ЕУР-има на девизни рачун (за понуде
дате у валути ЕУР) или у РСД на нерезидентни рачун (за понуде дате у
валути РСД)на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .
- домаћим понуђачима плаћање се врши динарски (за понуде дате у валути
РСД), на
рачун Продавца бр.___________________ са матичним
бројем______________ .а за понуде дате у валути ЕУР плаћање се врши
динарски по средњем курсу НБС на дан издавања фактуре, на рачун
Продавца бр.___________________ са матичним бројем______________ уз
обавезну доставу доказа да испоручују робу која је 100% из увоза (копија ЈЦИ –
јединствене царинске декларације)
.
Паритет и динамика испоруке
Члан 4.
Испорука робе из члана 1 уговора врши се на паритету
- DAP Београд, магацин Батајница, INCOTERMS 2010, за испоручиоце из
иностранства односно.
- FCO Београд, магацин Батајница, за испоручиоце из Републике Србије.
Испорука уговорене рачунарске опреме извршиће
_________________ дана од ступања уговора на снагу.

се

у

року

од
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Технички услови
Члан 5.
Испоручена роба мора бити усаглашена у свему са техничким условима
наведеним у Конкурсној документацији.
Гаранција за квалитет
Члан 6.
Продавац гарантује да је роба која се испоручује по овом уговору нова и
неупотребљавана и у свему одговара техничким карактеристикама наведеним у
Конкурсној документацији.
Продавац гарантује да
Наручилац набавља,
материјалима
или
Продавца/произвођача,
робе.

роба има сва неопходна својства за намену за коју је
да неће имати недостатке у техничком решењу,
изради
услед
неке
радње
или
пропуста
који се могу јавити при нормалној употреби испоручене

Гаранција за испоручену робу износи _________________ монтаже или
__________________ од испоруке.
Роба која пре употребе показује недостатке или оштећења као и она која
показује промене након употребе а узроци се не могу приписати условима
коришћења, биће замењена на терет Продавца.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
Квалитативни и Квантитативни пријем опреме
Члан 7.
Квалитативни и Квантитативни пријем робе извршиће се у одредишном
складишту Купца од стране пријемне контроле у року од 7 дана од приспећа тј
по извршеном царињењу робе у Београду.
Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно
испитивање робе из из члана 1. овог Уговора како би потврдио да је у
сагласности са уговорним спецификацијама и то без посебних трошкова по
крајњег корисника.
Уколико нека прегледана или испитана роба не одговара спецификацијама,
Купац може да одбије робу, а Продавац може било да замени одбијену робу или
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да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без наплате
трошкова од Купца.
Евентуални мањак или вишак Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним
путем уз прилог записника о мањку/вишкуса подацима о евенталним
одступањима у односу на уговорену опрему.
Продавац се обавезује да евентуалми мањак надокнади о свом трошку у року
примереном за испоруку предметне опреме.
Испорука докумената
Члан 8.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
- рачуни Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручене робе,
- отпремницу испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
- уверење о пореклу робе, тј образац ЕУР 1,(за стране понуђаче)
- товарни лист, (за стране понуђаче)
По испоруци робе, Продавац ће доставити следеће документе Купцу:
- рачуне Продавца који приказују количине, јединичне цене и укупне
вредности, испоручених добара,
- отпремницу Продавца са читким потписима испоручиоца,
- копија записника о квалитативном пријему робе,
- оригинал Сертификат о усаглашености производа са захтеваним
техничким условима,
Рекламација и гаранција
Члан 9.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене
испоруке, изузев код скривених недостатака робе, важе под овим условима:
- да су поднесени Продавцу у року од 10 (десет) радних дана од дана
констатовања основа рекламације,
- да је приговору приложена комисијски записник Купца
У случају оправданих приговора, Продавац је дужан да у разумном року отклони
недостатке, односно да изврши накнадну испоруку у року примереном предмету
Уговора.
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Уговорна казна
Члан 10.
Ако Продавац закасни да испоручи уговорене производе, дужан је да за сваки
дан закашњења плати Купцу 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.
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“ акционарско друштво, Београд, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 12 Уговора, поднесе на
наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од:
- 10 % (десет процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора
у целости, или
- 15% (петнаест процената) од износа вредности Уговора из члана 2. и
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
Уговора у целости у случају да се изабрани понуђач налази на списку
негативних рефернци, који води Управа за Јавне набавке.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада
за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје
обавезе по Уговору.
У случају продужетка рока из члана 4. овог Уговора, Продавац је у обавези да
Купцу достави нову банкарску гаранцију на исти износ, а са продуженим роком
важности од 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу у року од 30
(тридесет) дана од дана када Продавац буде испунио све уговорене обавезе из
члана 1. овог уговора.
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Додатна објашњења и информације
Члан 12.
У случају прекида испоруке Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације а ради предузимања активности за разрешење
насталог проблема.
Раскид Уговора
Члан 13.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће
упутити Продавцу раскине овај Уговор:
(l)
(б)
(ц)

ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација, односно уколико роба нема
својства неопходна за намену за коју је Купац набавља.

Виша сила
Члан 14.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по
овом уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија,
акти државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телексом
да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни
наступање околности из тачке (става) 1 овог члана, која је том околношћу
погођена, не мож 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.
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Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака
од уговорних страна задржава право да раскине Уговор.
Решавање спорова
Члан 15.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност
Привредног суда у Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 16.
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој
форми сагласношћу уговорних страна.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине
уговор под условима из члана 13. овог уговора.
Остале одредбе
Члан 17.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем гаранције
за добро извршење посла.
Све измене и допуне Уговора подлежу писменој сагласности оба уговарача,
односно врше се на исти начин као и у случају закључења уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, на српском/енглеском језику,
од којих свакој од уговорних страна припада по 3 (три) примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
«Железнице Србије» ад
генерални директор

____________________________________________________________
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и 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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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВа „STADLER“, Партија 12- рачунарска опрема и материјал ЈН број 68/2014,

Р.Б.

ПРЕДМЕТ

Јед.
мере.

Количина

1

Лаптоп рачунар – Тип 1

ком.

2

1

Лаптоп рачунар – Тип 2

ком.

4

УКУПНО
РСД/ЕУР

УКУПНО:

Укупно у РСД или ЕУР без ПДВ-а ___________________________________
Укупно у РСД или ЕУР са ПДВ-ом ________________________________________
(заокружити изабрану валуту)

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке (превоза, паковања, царине итд). Прецртана
или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом.
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ, за Партију 12
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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, за Партију 12

У складу са чланом 26. Закона,
_________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у отвореном поступку јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 12- рачунарска опрема и
материјал ЈН број 68/2014, 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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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА,
за Партију 12

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у
отвореном поступку јавне набавке
добара за оспособљавање Депоа у
Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 12- рачунарска опрема и
материјал ,ЈН 68/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: 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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XIV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ –за Партију 12
(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: „ 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 испоруку – изградњу (опис добара или услуге), 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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XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА –за Партију 12
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према
URDG 758
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о
испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је
преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење
посла.
 Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални
плативи износ и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
 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: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
 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 да је Корисник прекршио
своје обавезе из основног уговора.






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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XV-2 МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА–за Партију 12
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме:
Датум:
Врста гаранције: Гаранција за додатно извршење обавеза
Гаранција бр.
Гарант:
Налогодавац:
Корисник: „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр.
6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла, у складу са Законом о
јавним набавкама, члан 83.
Износ гаранције и валута:
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност
Корисника.
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- у оригиналу
Место презентације:
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
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 да је Налогодавац
прекршио своје обавезе из основног уговора и у ком погледу.
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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XVI

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење
посла у моменту закључења уговора за јавну набавку
набавка
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 12-, рачунарска опрема
и материјал ,ЈН број __/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по
налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад,
а везано за јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 12- рачунарска опрема и материјал ,
ЈН број 68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за
коначно извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности Уговора
без ПДВ-а, а максимално до _____________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.
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XVI-2

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за додатно испуњење
уговорних обавеза у моменту закључења уговора за јавну
набавку
добара за оспособљавање Депоа у Земуну за
одржавање ЕМВ-а „STADLER“, Партија 12- рачунарска опрема
и материјал -, ЈН број 68/2014

Пословна банка __________________________________________ (уписати
назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати
безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу
основног правног посла, банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних
обавеза,
по
налогу
нашег
клијента__________________________
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
јавну набавку добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, Партија 12-, рачунарска опрема и материјал,ЈН број
68/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење набавке у целости у износу од 15% од вредности Уговора без ПДВ-а,
а
максимално
до
___________________________________динара
(словима: __________________________________________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: Доставља понуђач који се налази на Листи негативних референци
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XVII

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ,
Партија 12

Изјављујемo под пуном материјалном
испуњавамо
финансијски
капацитет
документацијом.

и кривичном одговорношћу да
дефинисан
овом
конкурсном

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 12- рачунарска опрема и материјал, а у смислу члана 76. и 77.
Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана
М.П.
* Доказ у прилогу.
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XVIII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ, Партија 12

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014;
Партија 12- рачунарска опрема и материјал, а у смислу члана 76. и 77.
Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12).

У

За понуђача:

Дана

М.П.

* Доказ у прилогу.
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ОБРАЗАЦ XVIII -1 ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Наручилац:______________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:___________________________________________
Телефон :_____________________________________________
Матични број:__________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да je добављач
__________________________________________________________________
(назив и адреса добављача)
у претходних 5(пет) година (2009,2010,2011, 2012. и 2013. год.) наручиоцу
извршио испоруку ______________________________ , у укупној вредности
__________________________________________________________________
(уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима)
и то:
2009. год.
Број
рачунара

Вредност,
без ПДВ-а

2012. год.
Број
рачунара

Вредност,
без ПДВ-а

2010. год.
Број
рачунара

Вредност,
без ПДВ-а

Вредност,
без ПДВ-а

2013. год.
Број
рачунара

Вредност,
без ПДВ-а

Број
Укупно за 5 година

2011.год.
Број
дизали
ца

рачунара

Вредност, без ПДВ-а

Потврда се издаје на захтев добављача _______________________________
ради учешћа у отвореном поступку, јавне набавке
добара за
оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање ЕМВ-а „STADLER“, ЈН
68/2014; Партија 12- рачунарска опрема и материјал, за потребе :
»Железнице Србије» ад и у друге сврхе се не може користити.
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Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Овлашћено лице:
М.П.
У___________________
Дана________________

______________________

НАПОМЕНА:Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу
који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образац потврде умножити у потребном
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XIX ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
Јавна набавка јавне набавке добара за оспособљавање Депоа у Земуну за одржавање
ЕМВ-а „STADLER“, ЈН 68/2014; Партија 12- рачунарска опрема и материјал
Датум:__________________
За:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо: _____________________________ (име произвођача) регистровани и
угледни произвођачи робе:
Р.
Бр.

Назив (опис) робе

Јед. Мере

Количина
(из конкурсне
документације)

1

2

3

4

чије се фабрике налазе___________________________________________________
(адреса), овлашћујемо___________________________________________________ (име
и адреса понуђача – заступника или дистрибутера) да поднесе понуду и да потпише
Уговор с вама за испоруку горе наведене робе из наше производње, у количини
наведеној у табели. Понуђене количине биће испоручене у року од
_________________од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико Понуђачу кога смо овим документом овластили
доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији из ваше Конкурсне
документације вршити из наше фабрике ________________________ у
_________________________ .
Гаранција за наше производе је ______ година, при условима _________________.
„Потпис за и у име Произвођача“
- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или дистрибутер
робе која је предмет ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за позиције
из Спецификације.
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