
 

 

 

 

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

Београд, Здравка Челара 14а 

Факс: +381 11 3290740 

Телефон: +381 11 3292082 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број:  33/2015 - 1921 

Датум: 27.3.2015. године 

 

 

Предмет: Измене и допуне број 4 конкурсне документације за jавну набавку услуге 

поправке агрегата и делова ДМК 710-010, у отвореном поступку, по партијама, јавна 

набавка број 102/2014 

 

На страни 41 конкурсне документације додаје се: 

У укупну цену урачунати редовне сервисе на пређених 5.000км, 30.000 км, 60.000 км и 

100.000 км. 

 

На страни 45 тачка конкурсне документације гласи: 

Рекламација и гаранција 

Члан 9. 

Пружалац услуга гарантује да су услуге ремонта које су предмет Уговора у складу са 

техничким спецификацијама и условима.  

Пружалац услуга је дужан да у року од 10 дана предложи начин за отклањање уочених 

недостатака и да изврши њихово отклањање у најкраћем могућем року, али не дуже од 30 

дана. 

Наручилац је дужан да обезбеди Пружаоцу услуга могућност да провери основаност 

стављених приговора.  

Све трошкове настале кривицом Пружаоца услуга по овом члану сноси Пружалац услуга. 

Гаранција на извршене услуге износи __________________ (12 месеци од уградње или 18 од 

испоруке). 

 

Мења се и гласи: 

 

Рекламација и гаранција 

Члан 9. 

Пружалац услуга гарантује да су услуге ремонта које су предмет Уговора у складу са 

техничким спецификацијама и условима.  

У гарантном року Пружалац услуге се обавезује да на дизел мотору врши редовне сервисне 

прегледе на пређених 5.000км, 30.000 км, 60.000 км и 100.000 км (на терену). Трошкови 

материјала (уље и пречистачи уља) као и радова при извршењу сервисних прегледа иду на 

терет Пружаоца услуге. 



Пружалац услуга је дужан да у року од 10 дана предложи начин за отклањање уочених 

недостатака и да изврши њихово отклањање у најкраћем могућем року, али не дуже од 30 

дана. 

Наручилац је дужан да обезбеди Пружаоцу услуга могућност да провери основаност 

стављених приговора.  

Све трошкове настале кривицом Пружаоца услуга по овом члану сноси Пружалац услуга. 

Гаранција на извршене услуге износи __________________ (12 месеци од уградње или 18 од 

испоруке). 

 

На страни 4 конкурсне документација 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 

02.04.2015 године до 11 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 

________.2015 године до ___ 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. 
 

 

На страни 5 конкурсне документација гласи: 

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

02.04.2015. године, са почетком у 12 часова, у просторијама Наручиоца, "Железнице 

Србије", ад у Београду, Здравка Челара 14а, соба 33. 

Мења се и гласи: 

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

_________.2015. године, са почетком у ____ часова, у просторијама Наручиоца, 

"Железнице Србије", ад у Београду, Здравка Челара 14а, соба 33. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

________________________ 

Иван Евтов, председник 

 


