
 

 

 

 

„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 - 1399 

Датум: 11.03.2015. године  

 

 

Предмет: Измене и допуне број 1 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 6 тачка 2.1.3. конкурсне документације гласи: 

Понуђач као средство обезбеђења за понуду доставља: 

- бланко соло меницу као  гаранцију за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем 

на 5 % уговорене вредности добара  и роком важности од најмање 30 дана дужим од 

опције понуде. Такође је потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених 

за потписивање Уговора и потврду пословне банке која представља доказ да је меница 

и овлашћење регистровано код Народне банке Србије. 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, биће дужан да у моменту 

потписивања уговора, достави Наручиоцу, као средства финансијског обезбеђења 

испуњења уговорених обавеза: 

- Бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 10% вредности из члана 2. 

Уговора и роком важности дужим минимум 30 дана од уговореног датума испоруке, 

картон депонованих потписа и Потврду пословне банке која представља доказ да су 

меница и овлашћење регистровани код Народне банке Србије.  

Средства  гаранције за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за 

губитак до кога буде дошло због пропуста Пружаоац услуге да изврши своје обавезе по 

Уговору. У случају продужетка рока за завршетак испоруке Пружалац услуге је у обавези 

да Наручиоцу достави ново менично овлашћење на исти износ, а са продуженим роком 

важности од 30 дана од новоутврђеног рока извршења услуге.  

Пружалац услуге ће приликом потписивања Уговора, уколико се налази на списку 

негативних референци, а ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је 

понуђач добио негативну референцу, доставити Наручиоцу на име гаранције за додатно 

испуњење уговорних обавеза: 

- Бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 15% вредности из члана 2. 

Уговора и роком важности дужим минимум 30 дана од уговореног датума извршења 

услуге, картон депонованих потписа и Потврду пословне банке која представља 

доказ да су меница и овлашћење регистровани код Народне банке Србије 

 

 

 

 



Мења се и гласи: 

Понуђач као средство обезбеђења за понуду доставља: 

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити неопозива, без приговора, 

безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ од пет (5%) 

процената од вредности понуде, 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  

или  

- бланко соло меницу као  гаранцију за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем на 

5 % уговорене вредности добара  и роком важности од најмање 30 дана дужим од 

опције понуде. Такође је потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених 

за потписивање Уговора и потврду пословне банке која представља доказ да је меница 

и овлашћење регистровано код Народне банке Србије. 

 

Инострани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

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 чија понуда буде изабрана као најповољнија, биће дужан да у моменту 

потписивања уговора, достави Наручиоцу, као средства финансијског обезбеђења 

испуњења уговорених обавеза: 

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

Уговора, која је неопозива, безусловна, платива на први позив и без приговора са 

роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у  

целости или 

- бланко соло меницу као  гаранцију за добро извршење посла, са меничним 

овлашћењем на 10 % уговорене вредности добара  и роком важности од најмање 30 

дана дужим од од уговореног рока за коначно извршење набавке у  целости. Такође је 

потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених за потписивање Уговора и 

потврду пословне банке која представља доказ да је меница и овлашћење регистровано 

код Народне банке Србије  

- банкарска гаранција за додатно испуњење уговорних обавеза у износу од 15% од 

вредности уговора која је неопозива, безусловна, платива на први позив и без 

приговора 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 истоврстан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу. 

Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову гаранцију 

на рок који буде захтевао Наручилац. 

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. 



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. 

На страни 10 тачка 2.15. Цена и начин плаћања додаје се део и сада гласи: 

Понуђач у Обрасцу понуде мора навести јединичну и укупну цену која се изражава у 

динарима или EUR, без урачунатог пореза на додату вредност, на претходно дефинисаном 

паритету.  

Наручилац ће, ради упоређења понуда, користити одговарајући средњи девизни курс 

Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда 

 

На страни 33 конкурсне документација гласи:  

Паритет и рок испоруке 

Члан 6. 

Рок извршења услуге је _____________ дана (максимално 60 дана) од дана узимања у рад. 

Предметна услуга ће се извршити у месту Пружаоца услуге. Трошкове транспорта сноси 

Наручилац. 

 

Мења се и гласи: 

Паритет и рок испоруке 

Члан 6. 

Понуђена цена и укупна вредност понуде су на паритету FCO Београд, магацин Наручиоца. 

Понуђена цена и укупна вредност понуде су на паритету DAP Београд Incoterms 2010 за 

ремонтовани аутопилот. 

Рок за извршење услуге  је ____________ (максимум 60 дана) од дана узимања у рад 

Предметна услуга ће се извршити у месту Пружаоца услуге.  

 

Настрани 34 и 35 конкурсна документације гласи 

Гаранција за добро извршење посла 

Члан 11. 

Пружалац услуге ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу, а на име 

гаранције за добро извршење посла:  

- Бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 10% вредности из члана 2. 

Уговора и роком важности дужим минимум 30 дана од уговореног датума испоруке, 

картон депонованих потписа и Потврду пословне банке која представља доказ да су 

меница и овлашћење регистровани код Народне банке Србије.  

Средства  гаранције за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за 

губитак до кога буде дошло због пропуста Пружаоац услуге да изврши своје обавезе по 

Уговору. У случају продужетка рока за завршетак испоруке Пружалац услуге је у обавези 

да Наручиоцу достави ново менично овлашћење на исти износ, а са продуженим роком 

важности од 30 дана од новоутврђеног рока извршења услуге.  

Пружалац услуге ће приликом потписивања Уговора, уколико се налази на списку 

негативних референци, а ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је 

понуђач добио негативну референцу, доставити Наручиоцу на име гаранције за додатно 

испуњење уговорних обавеза: 

- Бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 15% вредности из члана 2. 

Уговора и роком важности дужим минимум 30 дана од уговореног датума извршења 

услуге, картон депонованих потписа и Потврду пословне банке која представља 

доказ да су меница и овлашћење регистровани код Народне банке Србије. 

Мења се и гласи: 



Пружалац услуге ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу, а на име 

гаранције за добро извршење посла:  

- банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 

Уговора из члана 2. и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење Уговора у целости, као и банкарску гаранцију за додатно обезбеђење 

уговорних обавеза, а на начин како је дефинисано у конкурсној документацији. 

или 

- бланко соло меницу као  гаранцију за добро извршење посла, са меничним 

овлашћењем на 10 % уговорене вредности добара  из члана 2. и роком важења 30 

дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора у целости. Такође је 

потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених за потписивање 

Уговора и потврду пословне банке која представља доказ да је меница и овлашћење 

регистровано код Народне банке Србије.  

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. 

Гаранција за добро извршење посла биће у облику предвиђеном конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку. 

У случају продужетка рока из члана 5. 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. 

 

На страни 44 конкурсне документација гласи:  

Паритет и рок испоруке 

Члан 6. 

Рок извршења услуге је _____________ дана (максимално 60 дана) од дана узимања у рад. 

Предметна услуга ће се извршити у месту Пружаоца услуге. Трошкове транспорта сноси 

Наручилац. 

 

Мења се и гласи: 

Паритет и рок испоруке 

Члан 6. 

Понуђена цена и укупна вредност понуде су на паритету FCO Београд, магацин Наручиоца. 

Понуђена цена и укупна вредност понуде су на паритету DAP Београд Incoterms 2010 за 

ремонтовани аутопилот. 

Рок за извршење услуге  је ____________ (максимум 60 дана) од дана узимања у рад. 

Предметна услуга ће се извршити у месту Пружаоца услуге.  

 

Настрани 45 и 46 конкурсна документације гласи 

Гаранција за добро извршење посла 

Члан 11. 

Пружалац услуге ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу, а на име 

гаранције за добро извршење посла:  

- Бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 10% вредности из члана 2. 

Уговора и роком важности дужим минимум 30 дана од уговореног датума испоруке, 

картон депонованих потписа и Потврду пословне банке која представља доказ да су 

меница и овлашћење регистровани код Народне банке Србије.  

Средства  гаранције за добро извршење посла биће платива Наручиоцу као накнада за 

губитак до кога буде дошло због пропуста Пружаоац услуге да изврши своје обавезе по 

Уговору. У случају продужетка рока за завршетак испоруке Пружалац услуге је у обавези 



да Наручиоцу достави ново менично овлашћење на исти износ, а са продуженим роком 

важности од 30 дана од новоутврђеног рока извршења услуге.  

Пружалац услуге ће приликом потписивања Уговора, уколико се налази на списку 

негативних референци, а ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је 

понуђач добио негативну референцу, доставити Наручиоцу на име гаранције за додатно 

испуњење уговорних обавеза: 

- Бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 15% вредности из члана 2. 

Уговора и роком важности дужим минимум 30 дана од уговореног датума извршења 

услуге, картон депонованих потписа и Потврду пословне банке која представља 

доказ да су меница и овлашћење регистровани код Народне банке Србије. 

 

Мења се и гласи: 

Пружалац услуге ће приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу, а на име 

гаранције за добро извршење посла:  

- банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 

Уговора из члана 2. и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење Уговора у целости, као и банкарску гаранцију за додатно обезбеђење 

уговорних обавеза, а на начин како је дефинисано у конкурсној документацији. 

или 

- бланко соло меницу као  гаранцију за добро извршење посла, са меничним 

овлашћењем на 10 % уговорене вредности добара  из члана 2. и роком важења 30 

дана дужим од уговореног рока за коначно извршење Уговора у целости. Такође је 

потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених за потписивање 

Уговора и потврду пословне банке која представља доказ да је меница и овлашћење 

регистровано код Народне банке Србије.  

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. 

Гаранција за добро извршење посла биће у облику предвиђеном конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку. 

У случају продужетка рока из члана 5. 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. 

 

На страни 26 (Образац 8б-1), 29 (Образац 1-1), 40 (Образац 1-2), 41 (Образац 2-2) и Моделу 

Уговора за Партију 1 и 2 поред динара без ПДВ-а додаје се или Eura. 

На одељак 4.Обрасци применљиви за све партије додају се следећи обрасци: 

 

 

 

 

 

 



Образац бр. 4 

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ - за партију ______  

(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)                                                          (потпис) 

………………………………..        ………………………………………. 

   (функција)       (функција) 

 

 



Образац бр. 4-1 

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА - за Партију _____ 

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке) 

 

Г А Р А Н Ц И Ј А 

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)                                                           (потпис) 

 

………………………………..       …………………………………. 

(функција)             (функција) 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

________________________ 

Иван Евтов, председник 

 


