
 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Телефон: +381 11 3292082 

Фаx: +381 11 3290740 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број: 33/2015 - 2276 

Датум: 09.04.2015. 

 

              

 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације бр. 1, за јавну набавку услуге 

редовне оправке 15 путничких кола, у отвореном поступку по партијама (бр. 

109/2014) 

 

 

 

У конкурсној документацији на страни 5 стоји: 

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 тј. 

најкасније до 14.04.2015. год. до 12:00 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. 

 

 

Мења се и гласи: 

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 тј. 

најкасније до 30.04.2015. год. до 12:00 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. 

 

 

У конкурсној документацији на страни 5 стоји: 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда тј. 

14.04.2015. год. са почетком у 13:00 часова, у просторијама Наручиоца, 

"Железнице Србије", а.д., у Београду, ул. Здравка Челара 14а. 

 

Мења се и гласи: 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда тј. 

30.04.2015. год. са почетком у 13:00 часова, у просторијама Наручиоца, 

"Железнице Србије", а.д., у Београду, ул. Здравка Челара 14а. 

 

У конкурсној документацији на страни 45 стоји: 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија и са којим ће бити 

закључен уговор, (за сваку партију посебно), биће дужан да приликом 

потписивања уговора за јавну набавку, достави наручиоцу, као средства 



финансијског обезбеђења испуњења уговорених обавеза, банкарску гаранцију, 

и то: 

- банкарска гаранција за добро извршење посла у износу од 10% од 

вредности Уговора без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са 

седиштем у земљи, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који је 

прихватљив за Наручиоца , неопозива, безусловна, платива на први 

позив, са роком  важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење набавке у  целости. Банкарска гаранција не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове  и мањи износ од оних које 

одреди наручилац или промењену месну надлажност за решавање 

спорова. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове 

за исплату, краће рокове од од оних које одреди Наручилац, мањи износ 

од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за 

решавање спорова. Наручилац не може вратити средство финансијског 

обезбеђења понуђачу, односно пружаоцу услуге, пре истека рока трајања, 

осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.  

- банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року у 

износу од 5% од вредности Уговора, која је неопозива, безусловна, 

платива на први позив и без приговора. Понуђач je у обавези да као 

саставни део понуде достави потписано и печатом оверено писмо о 

намерама пословне банке да ће у моменту примопредаје радова који су 

предмет јавне набавке, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за 

отклањање недостатака у гарантном року износу од 5% од вредности 

уговора са ПДВ-ом, са роком важности 30 дана дужим од гарантног рока. 

- банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних обавеза 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, 

уколико се изабрани понуђач налази на списку негативних референци, а 

ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу. 

*Подносе само Понуђачи који имају негативну референцу 

 

Мења се и гласи: 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија и са којим ће бити 

закључен уговор, (за сваку партију посебно), биће дужан да приликом 

потписивања уговора за јавну набавку, достави наручиоцу, као средства 

финансијског обезбеђења испуњења уговорених обавеза:  

- банкарска гаранција за добро извршење посла у износу од 10% од 

вредности Уговора без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са 

седиштем у земљи, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који је 

прихватљив за Наручиоца , неопозива, безусловна, платива на први 

позив, са роком  важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење набавке у  целости. Банкарска гаранција не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове  и мањи износ од оних које 

одреди наручилац или промењену месну надлажност за решавање 



спорова. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове 

за исплату, краће рокове од од оних које одреди Наручилац, мањи износ 

од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за 

решавање спорова. Наручилац не може вратити средство финансијског 

обезбеђења понуђачу, односно пружаоцу услуге, пре истека рока трајања, 

осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.  

- бланко соло меницу као  гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року у износу од 5% од вредности Уговора, са меничним 

овлашћењем на 5 % уговорене вредности услуге без ПДВ-а  и роком 

важности од најмање 30 дана дужим од гарантног рока. Такође је 

потребно доставити копију картона депонованих потписа и потврду 

пословне банке која представља доказ да су меница и овлашћење 

регистровани код Народне банке Србије. 

 

- банкарску гаранцију за додатно испуњење уговорних обавеза 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, 

уколико се изабрани понуђач налази на списку негативних референци, а 

ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу. 

*Подносе само Понуђачи који имају негативну референцу 

 

 

У Моделу Уговора на страни 81 стоји: 

 

Гаранција за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном периоду 

Члан 8.  

 

Извршилац услуге ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу, а на 

име гаранције за добро извршење посла: банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у износу  10 % (десет процената) од износа вредности Уговора и роком 

важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора у целости, 

као и банкарску гаранцију за додатно обезбеђење уговорних обавеза.  

Средства  гаранције за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада 

за губитак до кога буде дошло због пропуста Извршиоца да изврши своје обавезе по 

Уговору. У случају продужетка рока извршења услуге Извршилац је у обавези да 

Наручиоцу достави нову банкарску гаранцију, а са продуженим роком важности од 

30 дана од новоутврђеног рока извршења услуге. 

 

Мења се и гласи: 

 

Извршилац услуге ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу, а на 

име гаранције за добро извршење посла: банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у износу  10 % (десет процената) од износа вредности Уговора и роком 

важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора у целости, 

као и банкарску гаранцију за додатно обезбеђење уговорних обавеза.  



Средства  гаранције за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада 

за губитак до кога буде дошло због пропуста Извршиоца да изврши своје обавезе по 

Уговору. У случају продужетка рока извршења услуге Извршилац је у обавези да 

Наручиоцу достави нову банкарску гаранцију, а са продуженим роком важности од 

30 дана од новоутврђеног рока извршења услуге. 

Извршилац ће у моменту примопредаје услуга који су предмет јавне набавке 

Наручиоцу доставити бланко соло меницу као  гаранцију за отклањање грешака 

у гарантном року у износу од 5% од вредности Уговора, са меничним 

овлашћењем на 5 % уговорене вредности услуге без ПДВ-а  и роком важности од 

најмање 30 дана дужим од гарантног рока. Такође је потребно доставити копију 

картона депонованих потписа и потврду пословне банке која представља доказ да су 

меница и овлашћење регистровани код Народне банке Србије. 

 

 

 

                                                          Председник Комисије 

 

 __________________________ 

 Мануела Марић, инж.ел.ср. 


