
 

 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 
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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 3 за јавну набавку шина, у отвореном поступку, ЈН 

бр. 24/2015 

 
 

 

 
 

ПИТАЊЕ 1: Да ли је дозвољено понудити алтернативе дужине шина - 60м, 90м или 120м 

уместо наведене дужине од 75м? Код европских произвођача шина се јављају различите 

дужине, а наша фабрика voestalpine Schhienen из Аустрије производи шине у укупној дужини 

од 120м, те је наведена дужина од 75м неповољна услед великог одпада, она одговара 1 или 2 

европских произвођача шина? 

ОДГОВОР 1: У техничким условима је дефинисана дужина шине Л=75м. 

 

ПИТАЊЕ 2: Да ли је при предаји понуде потребно приложити копију Дозволе за 

коришћење производа – производ шине издату од стране Републике Србије – Дирекције за 

Железнице? 

ОДГОВОР 2: У техничким условима није тражено да Понуђач у понуди приложи Дозволу за 

коришћење производа – производ шине издату од стране Републике Србије – Дирекције за 

Железнице. 

 

ПИТАЊЕ 3: Да ли је дозвољено наведену оквирну количину од 1.530 т заменити стварном 

тачном тежином – на пр. тип 49Е1 у дужини од 75м, 414 ком. износи 1.533,56 т? 

ОДГОВОР 3: Не. Понуду дати за наведену количину. Стварна количина ће се утврдити 

према техничким условима из конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ 4: Да ли испоруке шина треба да буду организоване у по 1 лоту од по 765 т или 

би тих 765 т било испоручено у више лотова? 

ОДГОВОР 4: У техничким условима дат је крајњи рок за комплетну испоруку до 180 дана са 

дефинисаним местима испорука и количинама. 

 

ПИТАЊЕ 5: У вези ОБРАСЦА ПОНУДЕ и ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 

Да ли може у г.н. формуларима да се наведе само цена шина укупно у ЕУР без ПДВ, с 

обзиром на то да укупна цена за испоруке шина из иностранства не садржи ПДВ, а трошак 

увозног царињења не спада на терет понуђача? 

ОДГОВОР 5: Moже. Трошак царињења је дефинисан тачком 8.3. Конкурсне документације - 

Захтеви  у погледу места и паритета испоруке. 

 

ПИТАЊЕ 6: С обзиром на то да потписан и печатиран модела уговора чини саставни део 

понуде нас интересује да ли су дозвољени предлози измена уговора и на који начин такви 

предлози/напомене могу бити наведени у моделу уговора? 

ОДГОВОР 6: Нису дозвољени. За све недоумице око попуњавања модела уговора потребно 

је да поставите питање за разјашњење конкурсне документације. 

 



 

 

 

 

 

ПИТАЊЕ 7: Да ли је обавезно користити модел банкарске гаранције или је дозвољено 

приложити стандардну банкарску гаранцију са сличним текстом (могуће су ситне разлике 

услед превода и процедура у пословању банке)? 

ОДГОВОР 7: Понуђач као средство обезбеђења доставља банкарску гаранцију према 

моделу који је саставни део конкурсне документације. 

 
 

 

С поштовањем 

 

 

 

 

                                                                                               Комисија за јавну набавку   

 

 

 

                                                                                                

  


