
 

 

 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 
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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 4 за јавну набавку туцаника кречњачког 

порекла, у отвореном поступку, по партијама, ЈН бр. 29/2015 

 
 

ПИТАЊЕ 1: 

Да ли постоји могућност лагеровања веће количине туцаника у оквиру станице за 

отпрему-Нови Сад ранжирна, како не би утоваривач морао директно са камиона да 

утовара туцаник у ФАД кола? 
 

ОДГОВОР 1: 

Наручилац ће истовар туцаника вршити директно на пругу и неће вршити 

лагеровање туцаника у станици Нови Сад ранжирна.  

Станица Нови Сад ранжирна је станица коју је Наручилац одредио као место до кога 

ће се приликом стручне оцене понуда обрачунавати трошкови превоза по важећим 

тарифама „Железнице Србије“ ад, од станице за утовар, коју у понуди наведе 

Наручилац (њему најближа станица, регистрована за робни саобраћај) . 

Испоруке туцаника ће се вршити на територији Секције Нови Сад, сукцесивно, 

сходно потребама Наручиоца. 
 

ПИТАЊЕ 2: 

Да ли у станици за отпрему постоји рампа испред вагона? 
 

ОДГОВОР 2: 

У станици Нови Сад ранжирна постоји рампа. 
 

ПИТАЊЕ 3: 

Можете ли нам дати податке о висини ФАД кола, пошто од висине утовара директно 

зависи избор механизације коју ћемо користити за утовар, а самим тим и цена? 
 

ОДГОВОР 3: 

Висина ФАД кола износи 3.830mm. 
 

ПИТАЊЕ 4: 

У образцу XXI образац овлашћења произвођача, тражи се да се упише рок у којем ће 

понуђене количине бити испоручене од дана отварања понуда. У позиву за подношење 

понуде, на 1 страни сте нагласили да рок за испоруку не може бити дужи од 12 месеци од 

дана закључење уговора. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана 

од дана отварања понуда (како сте дефинисали на страни 3 позива за подношење понуда и 

страна 5/222 конкурсне документације), после доношења одлуке о додели уговора, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. Коначно, 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, како сте дефинисали на 

страни 25/222 конкурсне документације. Из свега наведеног је очигледно да не можемо 

прецизно навести рок у којем ће количине бити испоручене од дана отварања понуда, 



пошто од дана отварања понуда до дана закључења уговора може проћи максимално 43 

дана, и то уколико нико не поднесе захтев за заштиту права. Молим Вас да измените 

конкурсну документацију, или тачно прецизирате који је то рок у којем ће понуђене 

количине бити испоручене од дана отварања понуда, пошто је конкурсном 

документацијом дефинисан само рок за испоруку од дана закључења уговора.               
 

ОДГОВОР 4: 

Понуђач који није произвођач туцаника у Обрасцу овлашћења произвођача уписује 

крајњи рок за испоруку туцаника. 

Тај рок не може бити дужи од 12 месеци од дана закључења уговора. 
 

ПИТАЊЕ 5: 

У случају да понуђач у оквиру понуде приложи изјаву у којој ће навести да је уписан у 

Регистар понуђача, као и да су подаци о томе јавно доступни на интернет страници 

Агенције за привредне регистре, да ли у ОБРАЗАЦ А ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

на страни 144/222 треба да заокружи не у колони приложено за доказе о испуњавању 

обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1)-4) Закона о јавним набавкама, пошто је 

понуђач уместо доказа приложио предметну изјаву? 

 

ОДГОВОР 5: 

У случају да понуђач у оквиру понуде приложи изјаву у којој навод да је уписан у 

Регистар понуђача, као и да су подаци о томе јавно доступни на интернет страници 

Агенције за привредне регистре, у ОБРАСЦУ А ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ, окружује не за оне податке које није доставио, и да у колони „Изјава да је 

уписан у Регистар понуђача са  наведеном интернет страницом“. 
 

ПИТАЊЕ 6: 

Да ли ће се прихватити атести издати од стране надлежног института или акредитоване 

лабораторије, који су старији од 6 месеци, уколико се туцаник добија из компактног 

лежишта и произвођач поседује атесте издате од надлежног института, који важе годину 

дана и издати су у децембру 2014? 
 

ОДГОВОР 6: 

Конкурсном документацијом је предвиђено да понуђач у понуди мора доставити 

атест издат од стране надлежног института или акредитоване лабораторије (узорак 

узет од стране овлашћеног института/лабораторије), не старији од 6 месеци, којим ће 

доказати усаглашеност  туцаника са захтевима из техничког дела конкурсне 

документације.  

Наручилац ће прихватити атест и старији од 6 месеци, уколико исти има важност у 

време отварања понуда. 
 

С поштовањем 

 

 

 

 

                                                                                               Комисија за јавну набавку   

 

 

                                                                                                

  


