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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број:22/2018- 871
Датум: 28.03.2018
PREDMET : Pitanja i odgovori broj 3
Konkursne dokumentacije broj za javnu nabavku dobara JNOP/6 – Ležajevi
za elektrolokomotive
Jedan od potencijalnih ponuđača postavio je pitanja:
Poštovani,
Molimo Naručioca za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa nabavkom broj
JN/3100/0135/2017 Ležajevi za elektrolokomotive, po sledećim pitanjima:
1. U konkursnoj dokumentaciji, u delu III "Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina
i opis dobara, način sprovođenja kontrole", u partiji 2, na poz.8, u koloni „Naziv dobra“,
navedeno je „Cilindrično valjkasti ležaj NJ 318 + HJ318 M/C4“. Na navedenoj poziciji
opis dobra je: “cilindrično valjkasti ležaj“, dok je oznaka dobra: “NJ 318 + HJ318 M/C4“,
u stvari, oznaka ležaja sa pripadajućim HJ prstenom.
Obzirom da opis i oznaka traženog dobra na poz.8 partije 2 nisu međusobno usklađeni,
kao i da je sama oznaka traženog dobra netačna, tj., nije u skladu sa standradima za
označavanja dobara koji su predmet ove JN (sufix M/C4 ne definiše karakteristike
prstena već ležaja) molimo Naručioca da jasno i precizno definiše traženo dobro na
poz.8 partije 2 tako što će jasno i precizno da odgovori taksativno na sledeća pitanja:

1.1 Da li je na poz.8 partije 2 potrebno ponuditi samo ležaj NJ318 kako je opisom
u koloni „Naziv dobra“ navedeno ili je potrebno ponuditi ležaj NJ318 sa
prstenom HJ318?
1.2 Da li je Naručilac navođenjem sufixa M/C4 želeo isporuku ležaja NJ318 M/C4?
Ukoliko jeste molimo Naručioca da sufix M/C4 pripoji oznaci ležaja a izbriše iz
oznake prstena.
Molimo Naručioca da izmeni i usaglasi opis i oznaku traženog dobra na poz.8 partije
2 kao i da oznaku traženog dobra na navedenoj poziciji uskladi sa standardima
propisanim za predmetnu vrstu dobara. I da izmenu izvrši kako u tabeli specifikacije
dobara partije 2 tako i u posebnom opisu poz.8 partije koji je ispod tabele, tj., u svim
delovim KD u kojima se pogrešno navodi naziv dobra za poz.8 partije 2.
Одговор 1:
Потребно је понудити цилиндрично -ваљкасти лежај NJ318M/C4 са одговарајућим
прстеном HJ318.. Суфикс M/C4 дефинише да је кавез масивни месингани са
радијалним зазором класе C4 како је и наведено у техничкој спецификацији.

2. U konkursnoj dokumentaciji, u delu III "Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina
i opis dobara, način sprovođenja kontrole", u partiji 1, za poz.1, zahtevano je, između
ostalog, sledeće:
•
•

Ležaj 23234 CC/C3 W33 sa podmerom, za rukavac Ø168 mm
spolјne mere prema: ISO/R15

S obzirom da, prema ISO /R15, prečnik otvora ležaja 23234 iznosi Ø170mm, ova dva
zahteva su kontradiktorna i ne mogu oba biti ispunjena u isto vreme.
U skladu sa tim, molimo Naručioca da usaglasi navedene zahteve iz dela III konkursne
dokumentacije, tako da omoguće ponuđačima da dostave prihvatljive ponude, u
skladu sa čl.61 ZJN.
Одговор 2:
Све спољне мере треба да буду према ISO/R 15 сем пречника проврта лежаја 23234
који треба да буде прилагођен осовинском рукавцу са подмером Ø168mm како је
и наведено у техничкој спецификацији.
3. U konkursnoj dokumentaciji, u delu III "Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina
i opis dobara, način sprovođenja kontrole", u partiji 1, za poz.1, zahtevano je, između
ostalog, sledeće:
•

tolerancije i zazor: prema ISO 492 i ISO199, klase C3

Zazor se ne definiše nijednim od pomenuta dva standarda, već standardom ISO 5753.
Osim toga, standard ISO 199 definiše tolerancije za aksijalne ležajeve a ne za
bačvaste dvorede ležajeve (u koje spada i predmetni ležaj u partiji 1 na poz.1 na koji
se navedeni zahtev odnosi).
U tom smisu, navedeni zahtev ne može biti ispunjen za poz.1 u partiji 1, tj., zazor
zahtevanog ležaja ne može biti u skladu sa bilo kojim od dva navedena standarda, a
tolerancije zahtevanog ležaja ne mogu biti u isto vreme u skladu sa ISO 492 i sa ISO
199, niti mogu uopšte biti u skladu sa ISO 199.
Shodno tome, molimo Naručioca da izmeni navedeni zahtev za poz.1 u partiji 1, tako
da omoguće ponuđačima da dostave prihvatljive ponude, u skladu sa čl.61 ZJN.
Одговор 3:
Стандарди ISO 492 и ISO 199 се односе на толеранције геометријских мера
радијалних и аксијалних лежајева. Обзиром да је тражени лежај бачвастог типа за
њега је релевантан стандард ISO 492. Узевши у обзир да су величине радијалних
зазора прецизно дефинисане у оквиру стандарда ISO 5753-1, прихвата се сугестија
и мења се документација тако да измењени документација за партију 1, позицију
1 сада гласи:
толеранције према ISO 492, радијални зазор према ISO 5753-1, класе C3.
4. U konkursnoj dokumentaciji, u delu III "Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina
i opis dobara, način sprovođenja kontrole", u partiji 2, za poz.1, 2 i 6, zahtevano je,
između ostalog, sledeće:

•

tolerancije i zazor: prema ISO 492 i ISO199, klase C3

Zazor se ne definiše nijednim od pomenuta dva standarda, već standardom ISO 5753.
Osim toga, standard ISO 199 definiše tolerancije za aksijalne ležajeve a ne za
bačvaste dvorede ležajeve (u koje spadaju i predmetni ležajevi u partiji 1 na poz.1, 2 i
6 na koje se navedeni zahtev odnosi).
U tom smisu, navedeni zahtev ne može biti ispunjen za poz.1, 2 i 6 u partiji 2, tj., zazor
zahtevanog ležaja ne može biti u skladu sa bilo kojim od dva navedena standarda, a
tolerancije zahtevanog ležaja ne mogu biti u isto vreme u skladu sa ISO 492 i sa ISO
199, niti mogu uopšte biti u skladu sa ISO 199.
Shodno tome, molimo Naručioca da izmeni navedeni zahtev za poz.1, 2 i 6 u partiji 2,
tako da omoguće ponuđačima da dostave prihvatljive ponude, u skladu sa čl.61 ZJN.
Одговор 4
Стандарди ISO 492 и ISO 199 се односе на толеранције геометријских мера
радијалних и аксијалних лежајева. Обзиром да су
тражени лежајеви
цилиндрично-ваљкастог типа за њих је релевантан стандард ISO 492. Узевши у
обзир да су величине радијалних зазора прецизно дефинисане у оквиру
стандарда ISO 5753-1, прихвата се сугестија и мења се документација тако да
измењена документација за партију 2, позиције 1, 2 и 6 сада гласи:
толеранције према ISO 492, радијални зазор према ISO 5753-1, класе C3.
5. Dana 12.03.2018. Naručilac je na portal UJN Objavio Prvu izmenu konkursne
dokumentacije predmetne JN (izmena je u vezi sa modelom Ugovora) i pri tome naveo
da se izmena odnosi na stranu br.33 Konkursne dokumentacije.
Obzirom da:
-

Naručilac nije numerisao strane Konkursne dokumentacije (što znači da ne postoji
stranica sa brojem 33)
nije objavio nov izmenjen tekst Modela Ugovora
da je Model Ugovora sastavni deo ponude
da Ponuđači ne smeju samostalno da menjaju uslove u Obrascima KD
ODGOVOR:
Направили смо пропуст па у Word- u нисмо нумерисали странице АЛИ
је на Порталу ЈН објављена КД у .pdf формату, која се отвара помoћу
стандардног програма Adobe reader. Сам програм у статусној траци
приказује број странице на којој се налазите / укупан број страница. У
овом случају Adobe reader у статусној траци приказује 33/49 што значи
да сте на страни 33 од укупно 49.

Molimo Naručioca da pojasni na koji deo Konkursne dokumentacije se odnosi izmena
od 12.03.2018. tako što će da:
-

Objavi u celosti nov, izmenjen tekst Ugovora ili
Objavi nov, izmenjen tekst cele konkursne dokumentacije

-

Наручилац неће мењати текст конкурсне документације . Одговори на
свако питање које сте поставили су сасвим јасни и у складу са ЗОЈН. У

наставку овог текста налазиће се модели Уговора и за Партију 1 и за
Партију 2 . Ниједна грешка која се поткрала није намерна нити
злонамерна. Захвални смо на примедбама које су имале основа и
помогле осталим потенцијалним понуђачима .
6. U konkursnoj dokumentaciji, u delu I "Opšti podaci o javnoj nabavci", u tački 7. "Način
podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude" navedeno je: ”Sve cene u ponudi
moraju biti iskazane u dinarima. Strani ponuđači mogu cene iskazati u evrima.
U ovom slučaju, za preračun u dinare, naručilac će koristiti odgovarajući srednji devizni
kurs Narodne banke Srbije, na dan kada je započeto otvaranje ponuda.”
Molimo Naručioca da jasno i precizno odgovori: da li i domaci ponuđači mogu
da iskažu svoje cene u eurima?
Napominjemo Naručiocu da je dužan da u svakoj fazi postupka obezbedi jednakost
svim ponuđačima po pitanju svih uslova u postupku javne nabavke, u skladu sa čl. 12
ZJN.

ODGOVOR:
Vrednosti se u postupku javne nabavke iskazuju u dinarima. Član 19 ZOJN.
Naručilac može da dozvoli (a nismo dozvolili tu mogućnost) ponuđaču da cenu
u ponudi iskaže u jednoj stranoj valuti i u tom slučaju će u konkursnoj
dokumentaciji navesti da će se za preračun u dinare koristiti odgovarajući
srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan kada je započeto otvaranje
ponuda. U našoj Konkursnoj dokumentaciji piše,, Све цене у понуди морају
бити исказане у динарима. Страни понуђачи могу цене исказати у еврима.
Уколико сте страни Понуђач онда цену искажите у €.

Član 19
Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo
odvojeno iskaže u dinarima.
7. U konkursnoj dokumentaciji, u delu V "Uputstvo Ponuđačima kako da sačine ponudu"
u tački 10. "Valuta i način na koji mora da bude navedena izražena cena u ponudi",
navedeno je: ”Ponuđena cena mora da sadrži sve elemente strukture cene, tako da
ponuđena cena pokriva sve troškove (manipulativne, transportne i dr.) koje ponuđač
ima u realizaciji nabavke. Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine,
ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.”
Molimo Naručioca da gore naveden zahtev uskladi sa zahtevom u čl.5 Modela
Ugovora u kome su predviđeni različiti pariteti i to: za domaće ponuđače FCO (što
odgovara paritetu DDP (ocarinjeno) - prema Incoterms 2010) a za strane ponuđače
DAP Beograd (bez uvoznih dažbina, neocarinjeno) i da taksativno odgovori jasno i
precizno na sledeća pitanja:

7.1.
Оbzirom da paritet FCO nije definisan validnim propisima, molimo
Naručioca da paritet isporuke definiše u skladu sa Incoterms 2010, na isti način
kako je to navedeno za strane ponuđače, tj., da pojasni da li domaći
ponuđači ponude daju na paritetu DDP magacin Naručioca? Paritet DDP
(Delivered, duty paid), u skladu sa Incoterms 2010, podrazumeva: “isporučeno
ocarinjeno (sa plaćenim dažbinama) u naznačenom mestu odredišta”.
7.2. Obzirom da Naručilac nije predvideo, u okviru konkursne dokumentacije, u
Obrascu strukture cena, kolonu u kojoj bi Ponuđači posebno prikazali tražene
trpškove uvozne carine i drugih dažbina, molimo Naručioca da, ili izostavi takav
zahtev, ili izvrši izmenu i objavi nov Obrazac strukture cena, u okviru koga će
Ponuđači moći da iskažu uključene troškove uvozne carine i druge dažbine i
tako ispune traženi uslov.
7.3. Molimo Naručioca da jasno i precizno definiše po kojoj kalkulaciji će cena data
na DAP paritetu (strani ponuđači) biti uporediva sa paritetom DDP (domaći
ponuđači)?
Molimo da Naručilac pojasni koji iznos pripadajućih zavisne troškove
uvoza (troškovi uvoznog carinjenja i troškovi transporta, navedenih
prema tački 16 konkursne doumentacije), će se dodati na vrednost
ponude i kojih ponuđača pri ocenjivanju?
Upozoravamo Naručioca da svi uslovi u okviru kriterijuma najniže ponuđene
cene i model preračunavanja ponuđenih cena na različitim paritetima isporuke,
sa konkretnom vrstom troška i iznosom trokova koji će se dodavati radi
uporedivosti cena, za sve ponuđače moraju biti unapred poznati i jasno
definisani u okviru konkursne dokumetacije, da bi se obezbedila jednakost
ponuđača u svim fazama postupka javne nabavke (čl.12 ZJN), kao i da bi
ponuđači mogli da pripreme prihvatljive ponude, u skladu sa čl. 61 ZJN.
ODGOVOR:
Молимо Вас да све своје трошкове (купили , препродали, увезли,
произвели, возили возом, бродом, камионом или авионом царинили
укалкулишете у јединичну цену сваког лежаја појединачно у доле
достављеној табели како за Партију 1 тако и за Партиију 2. Цена је на
паритету DDP купца – магацин 380 ,,Србија Карго,,-Батајница- Београд. То
је цена која ће бити релеванатна за упоређивање понуда свих понуђача.
Партија 1

Рб.бр.

1

Лежај
Бачвасти двореди
лежај за совински
рукавац 168 mm
23234 CC/C3 W33,
алтернативно:
23234 М/C3.

Количина

16

Јед. цена
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

Партија 2

Рб.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8

Лежај
Бачвасти двореди лежај
23234 CC/C3 W33 VA355
Дворедни подешиви
буричасти 23956 CC/C3 W33
Цилиндрично ваљкасти лежај
NJ 324 ECM/C4 VA301
Цилиндрично ваљкасти лежај
NUP 230 ECM/C3 VA301
Цилиндрично ваљкасти лежај
NU 1036 M/C3 VA301
Дворедни подешиви
буричасти 22326 CC/C3 W33
Цилиндрично ваљкасти лежај
NU 326 ECM/C4 VA301
Цилиндрично ваљкасти лежај
NJ 318 + HJ 318 M/C4

Кол.

Јед. цена
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

76
4
22
8
8
4
8
8

У складу са горе наведеним ЧЛАН 5 Уговора и за Партију 1 и за Партију 2 се мења
и гласи
Паритет и рок испоруке
Члан 5.
Испорука лежајеви извршиће се у року ................... дана (максимално дана).
Испорука лежајеви која су предмет ове набавке, извршиће се DDP купца (магацин
380 Батајница), за све домаће и стране понуђаче.

8. U konkursnoj dokumentaciji, u delu V "Uputstvo Ponuđačima kako da sačine ponudu",
u tački 12."Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima sredstava
obezbeđenja za ozbiljnost ponude ispunjenja obaveza Ponuđača", između ostalog je
navedeno da će Ponuđači, u momentu potpisivanja Ugovora, biti dužni da dostave
menicu na iznos od 10% od Ugovorene vrednosti bez PDV-a, kao garanciju za dobro
izvršenje posla sa rokom važenja 30 dana dužim od krajnjeg roka isporuke.
Sa druge strane (važi i za partiju 1 i partiju 2), u čl.11 Modela Ugovora (Garancija za
dobro izvršenje posla) je navedeno da će prodavac, prilikom potpisivanja Ugovora,
na ime garancije za dobro izvršenje posla, dostaviti (ZA PARTIJU 1): ”Blanko solo
menicu koja je evidentirana u Registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka
Srbije sa Potvrdom o registraciji menice od strane poslovne banke, kao garanciju za
ozbiljnost ponude sa rokom važnosti minimum 30 dana duže od roka važenja
ponude, potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem i spesimenom ovlašćenih
potpisnika (kartonom deponovanih potpisa), pod uslovima predviđenim modelom
ugovora – VAŽI ZA DOMAĆE PONUĐAČE”

Identične nedostatke sadrži i čl. 11 Modela Ugovora za partiju 2 samo se odnose na
bankarsku garanciju.
U vezi sa gore navedenim upozoravano Naručioca da:
8.1 Uslovi garancije za dobro izvršenje posla, u delu V konkursne dokumentacije,
tačka 12 i u čl.11 Ugovora, nisu usklađeni, tj., da se sadržina Modela Ugovora
razlikuje u odnosu na uslove iz konkursne dokumentacije;
8.2 U čl.11 Ugovora koji definiše Garanciju za dobro izvršenje posla su navedeni
uslovi za ozbiljnost ponude, umesto uslova za dobro izvršenje posla;
8.3 U čl.11 Ugovora nisu definisani ni iznos ni uslovi naplate garancije za dobro
izvršenje posla;
Molimo Naručioca da izvrši odgovarajuće izmene u gore navedenim delovima KD
na način da usaglasi zahteve u delu V konkursne dokumentacije, tačka 12 i u
čl.11 Modela Ugovora za partiju 1 i partiju 2, kako sa ZJN tako i međusobno, kako
ga ZJN obavezuje.
ODGOVOR: Тачка 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА у
Конкурсној документацији наручиоца стоји на страни 13 :
Понуђач је у обавези да уз понуду за ПАРТИЈУ 1 достави бланко соло меницу која је
евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије са
Потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке, као гаранцију за
озбиљност понуде ...........
и
Понуђач је у обавези да уз понуду за ПАРТИЈУ 2 достави оригинал банкарску
гаранцију за озбиљност понуде.......................
На страни 17 Конкурсне документације постоји вишак текста због коришћења темпл
фајлова због великог броја покренутих набавки и овом приликом се извињавамо
потенцијалним понуђачима. Текст се наставља коректно са :
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, биће дужан да у моменту
потписивања уговора, достави Наручиоцу, као средства финансијског
обезбеђења испуњења уговорених обавеза достави за :
- ПАРТИЈУ 1
Бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без
протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од
уговорене вредности без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла
.....................................
- ПАРТИЈУ 2
Банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности
Уговора...................................................................................

Na osnovu svega gore navedenog upozoravamo Naručioca da je dužan:
- da tehničku specifikaciju formira u skladu sa čl.70 I 71 ZJN, tj., da njome jasno i
precizno definiše zahtevana dobra i zahteve u okviru Tehničke specifikacije,

-

da, u skladu sa čl.61 ZJN, pripremi konkursnu dokumentaciju na takav način da
Ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljive i odgovarajuće ponudu.
da obezbedi jednakost Ponuđača u svim fazama postupka javne nabavke (čl.12
ZJN)
da formira KD u svim delovima tako da ne narušava i načelo obezbeđenja
konkurencije (čl. 10 ZJN),

Molimo Naručioca da blagovremeno odgovori na postavljena pitanja, usaglasi konkursnu
dokumentaciju sa ZJN, izvrši odgovarajuće izmene KD, produži rok za dostavljanje ponuda,
sve blagovremeno objavi na portalu UJN i na taj način omogući Ponuđačima dostavljanje
prihvatljivih ponuda.
Hvala Vam unapred na razumevanju i brzom odgovoru, u skladu sa ZJN.
Molimo Vas da odgovorom na ovaj mail, a u skladu sa čl.20 ZJN, obavezno potvrdite prijem
Pitanja.

Srdačan pozdrav!
mr Tomislav Simić dipl.ing.meh
SLEDE MODELI UGOVORA

VII МОДЕЛ УГОВОРА

ПАРТИЈА 1
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

Акционарско друштво за железнички превоз
робе
,,Србија Карго,,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
и

.............................................................................................
( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

1. Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (у
даљем тексту: Купац), са седиштем у Београду улица Немањина број 6, матични број:
21127116, ПИБ: 109108446, које заступа в.д. генералног директора Душан Гарибовић
дипл.ек. са једне стране и
2................................................................са седиштем у……………………………...............
Република
Србија,
улица,.......................
матични
број:......................ПИБ:..........................
(у даљем тексту: Продавац), које заступа директор ........................................, са друге
стране (Пружалац услуге наступа са подизвођачем/учесником у заједничкој понуди
.............................................улица..............................................из ......................................,
који
ће
делимично
извршити
предметну
набавку,
у
делу:...................................закључују:
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Лежајеви за електролокомотиве

ПАРТИЈА 1
Предмет Уговора
Члан 1.
Овим Уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца насталих по основу
купопродаје лежајева за електролокомотиве која су предмет овог Уговора. Предмет
овог Уговора су: Лежајеви за електролокомотиве – Партија 1 – Бачвасти двореди
лежај са подмером у свему према прихваћеној понуди Продавца број ……………..
године која чини саставни део овог Уговора.
Рб.бр. Лежај

1

Количина

Укупна
Јед. цена
Укупна цена
цена без
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
ПДВ-а

Бачвасти двореди
лежај за совински
рукавац 168 mm
16
23234 CC/C3 W33,
алтернативно:
23234 М/C3.

Продавац нуди добра произвођача: ...............................................................................
Вредност уговора
Члан 2.
Укупна вредност Уговора без ПДВ-а износи: ............................ динара/€
ПДВ (20%) износи:
............................. динара/€
Укупна вредност Уговора са ПДВ-ом износи: ............................. динара/€

Цене
Члан 3.
Уговорена цена лежајеви је фиксна за целу уговорену количину у оквиру уговорених
услова и рока испоруке.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Купац ће плаћање вршити на основу рачуна за испоручене лежајеве, на текући рачун
продавца:........................................код банке..............................................са матичним
бројем:.......................................Плаћање ће се вршити на основу рачуна које издаје
продавац и то у року од 45 дана од дана настанка ДПО, а након закључења овог
уговора у свему и на начин утврђеним овим уговором и у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Даном настанка ДПО
сматра се дан када продавац испостави рачун, са отпремницом, а по извршеној
испоруци лежајева у магацин Купца.
Купац може на писмени захтев Продавца, након извршене испоруке, Продавцу
уплатити износ ПДВ-а, по основу испостављеног рачуна и то у року предвиђеном за
измирење истог.

Паритет и рок испоруке
Члан 5.
Испорука лежајеви извршиће се у року ................... дана (максимално дана). Испорука
лежајеви која су предмет ове набавке, извршиће се DDP купца (магацин 380
Батајница), за све домаће и стране понуђаче.
Технички услови
Члан 6.
Лежајеви из Предмета овог Уговора морају задовољити све техничке и механичке
карактеристике дефинисане техничким условима .
Квалитативни и квантитативни пријем
Члан 7.
Квантитативни пријем лежајева из понуде вршиће се у магацину Купца (380
Батајница) и вршиће га стручна комисија Купца у складу са техничким условима,
фабричким протоколима и декларацијама произвођача лежајева, о чему ће се
сачинити записник, обострано потписан. Произвођач је дужан приликом пријема да
достави доказе о пореклу и произвођачу лежајева и одговарајуће атесте
произвођача.
Свако одступање квалитета уочено приликом пријема или након уградње на
локомотиву од захтеваног, Купац рекламира Продавцу, писменим путем у року од три
(3) дана од дана констататације наведеног. Продавац је дужан да у року од 5 дана
предложи начин за отклањање уочених недостатака и да изврши њихово отклањање
(замену лежаја) у најкраћем могућем року, али не дужем од петнаест (15)
календарских дана.
Испорука и документа
Члан 8.
Продавац се обавезује да лежајеве које испоручује у транспорту прате следећа
документа:
• отпремница Продавца са читким потписима
• наруџбеница Купца
• докази о пореклу и произвођачу
Продавац се обавезује да поштом или лично на адресу Купца, а након извршене
испоруке и обављеног квантитатаивног пријема, доставити следећа документа:
• оригинал рачун Продавца који приказује вредност испоручених лежајеви,
• отпремницу Продавца са читким потписима
• наруџбеницу Купца копију записника о квантитативном пријему

Рекламација и гаранција
Члан 9.
Продавац гарантује да су лежајеви који се испоручују по Уговору у складу са техничким
спецификацијама и условима произвођача.
Продавац гарантује да су лежајеви који се испоручују по овом уговору нови и
неупотребљавани.
Продавац гарантује да лежајеви имају сва неопходна својства за намену за коју их
купац набавља, те да неће имати недостатке у техничком решењу, материјалима,

услед неке радње или пропуста продавца/произвођача, који се могу јавити при
нормалној (прописаној) употреби.
Уколико у току периода трајања гарантног рока од 12 месеци (минимално 12 месеци),
дође до квара или дефекта , купац ће се писаним путем у року од три (3) дана обратити
Продавцу са захтевом да се техничка лица продавца увере у оправданост захтева за
отклањање недостатака. Продавац је дужан да у року од 5 радних дана од тренутка
пријема обавештења од стране Купца предложи начин за отклањање уочених
недостатака и да изврши њихово отклањање (замену лежаја) у најкраћем могућем
року, али не дужем од петнаест(15) календарских дана.
Купац је дужан да обезбеди продавцу могућност да провери основаност стављених
приговора.
Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
Уговорна казна
Члан 10
Ако Продавац закасни да испоручи уговорене лежајеве у уговореном року дужан је да
за сваки дан закашњења плати примаоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил)
дневно на укупну вредност уговора, стим да укупна казна не може бити већа од 5% од
укупне вредности овог Уговора.
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.
Ако Продавац једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа од
уговорних одредби, Купац има право да депоновани инструмент овезбеђења плаћања
продавца, из члана 11. Уговора, поднесе на наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања уговора на име гаранције за добро извршење
посла доставити:
Бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без
протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од
уговорене вредности без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла са роком са
роком важности минимум 30 дана дуже од рока важења понуде, потписану и оверену,
са меничним овлашћењем и спесименом овлашћених потписника (картоном
депонованих потписа), под условима предвиђеним моделом уговора – ВАЖИ ЗА
ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ. ИНОСТРАНИ ПОНУЂАЧИ достављају неопозиве и безусловне
банкараске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати
КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3
(ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на
листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна
банка Србије или подобна рејтинг агенција која са налази на листи регистрованих и
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европоско тело за хартије од
вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).
Додатна објашњења и информације
Члан 12.
У случају да настану проблеми приликом испоруке лежајеви Продавц је дужан да
достави сва додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за
разрешавање насталог проблема.
Раскид уговора
Члан 13.

Купац може путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Продавцу
раскинути овај Уговор:
•
•
•
•

ако Продавац не испоручи делове у року из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако лежајеви не испуњава дефинисане параметре квалитета из понуде,
односно ако не испуњавју техничке услове;
уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне стране
се не споразумеју о продужењу важности Уговора.
Виша сила
Члан 14.

Продавац мора да достави документ надлежног државног органа из кога се види време
настанка и престанка више силе, последице које је иста изазвала, време отклањања
последица више силе и узрок настанка више силе.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом
Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти
државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други
писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање
околности више силе, а која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу,
изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења. За време трајања
више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због неизвршења
уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и
разумног рока отклањања последица тих околности. Уколико настале околности из
овог члана трају дуже од једног месеца свака од уговорних страна задржава право да
раскине уговор.
Решавање спорова
Члан 15.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у
Београду.

Измена и допуна Уговора
Члан 16.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор.
Остале одредбе
Члан 17.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима Републике Србије

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се издавањем
гаранције за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених
страна припада по 3 (три) примерка
за Продавца
..........................................
Директор

за Купца
„Србија Карго“, а.д. Београд
в.д. генерални директор
........................................................
Душан Гарибовић дипл.ек
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ПАРТИЈА 2
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

Акционарско друштво за железнички превоз робе
,,Србија Карго,,
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
и
.............................................................................................
( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )

1. Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (у
даљем тексту: Купац), са седиштем у Београду улица Немањина број 6, матични број:
21127116, ПИБ: 109108446, које заступа в.д. генералног директора Душан Гарибовић
дипл.ек. са једне стране и
2................................................................са седиштем у……………………………...............
Република
Србија,
улица,.......................
матични
број:......................ПИБ:..........................
(у даљем тексту: Продавац), које заступа директор ........................................, са друге
стране (Пружалац услуге наступа са подизвођачем/учесником у заједничкој понуди
.............................................улица..............................................из ......................................,
који
ће
делимично
извршити
предметну
набавку,
у
делу:...................................закључују:
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ - Лежајеви за електролокомотиве
ПАРТИЈА 1

Предмет Уговора
Члан 1.
Овим Уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца насталих по основу
купопродаје лежајеви за електролокомотиве која су предмет овог Уговора. Предмет
овог Уговора су: Лежајеви за електролокомотиве – Партија 2 – Лежајеви за
електричне локомотиве
у свему према прихваћеној понуди Продавца број
…………….. године која чини саставни део овог
Уговора.
Рб.бр. Лежај
1
2
3
4
5
6
7
8

Кол.

Бачвасти двореди лежај
23234 CC/C3 W33 VA355
Дворедни подешиви буричасти
23956 CC/C3 W33
Цилиндрично ваљкасти лежај
NJ 324 ECM/C4 VA301
Цилиндрично ваљкасти лежај
NUP 230 ECM/C3 VA301
Цилиндрично ваљкасти лежај
NU 1036 M/C3 VA301
Дворедни подешиви буричасти
22326 CC/C3 W33
Цилиндрично ваљкасти лежај
NU 326 ECM/C4 VA301
Цилиндрично ваљкасти лежај
NJ 318 + HJ 318 M/C4

Јед. цена Укупна цена Укупна цена
без ПДВ-а без ПДВ-а
са ПДВ-ом

76
4
22
8
8
4
8
8

Продавац нуди добра произвођача: ................................................................................
Вредност уговора
Члан 2.
Укупна вредност Уговора без ПДВ-а износи: ............................ динара/€
ПДВ (20%) износи:
............................. динара/€
Укупна вредност Уговора са ПДВ-ом износи: ............................. динара/€
Цене
Члан 3.
Уговорена цена лежајеви је фиксна за целу уговорену количину у оквиру уговорених
услова и рока испоруке.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Купац ће плаћање вршити на основу рачуна за испоручене лежајеве, на текући рачун
продавца:........................................код банке..............................................са матичним
бројем:.......................................Плаћање ће се вршити на основу рачуна које издаје
продавац и то у року од 45 дана од дана настанка ДПО, а након закључења овог
уговора у свему и на начин утврђеним овим уговором и у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Даном настанка ДПО
сматра се дан када продавац испостави рачун, са отпремницом, а по извршеној
испоруци лежајева у магацин Купца.

Купац може на писмени захтев Продавца, након извршене испоруке, Продавцу
уплатити износ ПДВ-а, по основу испостављеног рачуна и то у року предвиђеном за
измирење истог.
Паритет и рок испоруке
Члан 5.
Испорука лежајеви извршиће се у року ................... дана (максимално дана). Испорука
лежајеви која су предмет ове набавке, извршиће се DDP купца (магацин 380
Батајница), за све домаће и стране понуђаче.
Технички услови
Члан 6.
Лежајеви из Предмета овог Уговора морају задовољити све техничке и механичке
карактеристике дефинисане техничким условима .
Квалитативни и квантитативни пријем
Члан 7.
Квантитативни пријем лежајеви из понуде вршиће се у магацину Купца (380
Батајница) и вршиће га стручна комисија Купца у складу са техничким условима,
фабричким протоколима и декларацијама произвођача лежајева, о чему ће се
сачинити записник, обострано потписан. Произвођач је дужан приликом пријема да
достави доказе о пореклу и произвођачу лежајева и одговарајуће атесте
произвођача.
Свако одступање квалитета уочено приликом пријема или након уградње на
локомотиву од захтеваног, Купац рекламира Продавцу, писменим путем у року од три
(3) дана од дана констататације наведеног. Продавац је дужан да у року од 5 дана
предложи начин за отклањање уочених недостатака и да изврши њихово отклањање
(замену лежаја) у најкраћем могућем року, али не дужем од петнаест (15)
календарских дана.

Испорука и документа
Члан 8.
Продавац се обавезује да лежајеве које испоручује у транспорту прате следећа
документа:
• отпремница Продавца са читким потписима
• наруџбеница Купца
• докази о пореклу и произвођачу
Продавац се обавезује да поштом или лично на адресу Купца, а након извршене
испоруке и обављеног квантитатаивног пријема, доставити следећа документа:
• оригинал рачун Продавца који приказује вредност испоручених лежајеви,
• отпремницу Продавца са читким потписима
• наруџбеницу Купца копију записника о квантитативном пријему
Рекламација и гаранција
Члан 9.
Продавац гарантује да су лежајеви који се испоручују по Уговору у складу са техничким
спецификацијама и условима произвођача.

Продавац гарантује да су лежајеви који се испоручују по овом уговору нови и
неупотребљавани.
Продавац гарантује да лежајеви имају сва неопходна својства за намену за коју их
купац набавља, те да неће имати недостатке у техничком решењу, материјалима,
услед неке радње или пропуста продавца/произвођача, који се могу јавити при
нормалној (прописаној) употреби.
Уколико у току периода трајања гарантног рока од 12 месеци (минимално 12 месеци),
дође до квара или дефекта , купац ће се писаним путем у року од три (3) дана обратити
Продавцу са захтевом да се техничка лица продавца увере у оправданост захтева за
отклањање недостатака. Продавац је дужан да у року од 5 радних дана од тренутка
пријема обавештења од стране Купца предложи начин за отклањање уочених
недостатака и да изврши њихово отклањање (замену лежаја) у најкраћем могућем
року, али не дужем од петнаест(15) календарских дана.
Купац је дужан да обезбеди продавцу могућност да провери основаност стављених
приговора.
Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац.
Гаранција не подразмева случајеве насилног оштећења.
Уговорна казна
Члан 10
Ако Продавац закасни да испоручи уговорене лежајеве у уговореном року дужан је да
за сваки дан закашњења плати примаоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил)
дневно на укупну вредност уговора, стим да укупна казна не може бити већа од 5% од
укупне вредности овог Уговора.
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.
Ако Продавац једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа од
уговорних одредби, Купац има право да депоновани инструмент овезбеђења плаћања
продавца, из члана 11. Уговора, поднесе на наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 11.
Продавац ће приликом потписивања уговора на име гаранције за добро извршење
посла доставити: оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла Неопозива, без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на
износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, 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. Инострани понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске
гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ
РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3
(ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на
листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна
банка Србије или подобна рејтинг агенција која са налази на листи регистрованих и
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европоско тело за хартије од
вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA). 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.
Додатна објашњења и информације
Члан 12.

У случају да настану проблеми приликом испоруке лежајеви Продавц је дужан да
достави сва додатна објашњења и информације, а ради предузимања активности за
разрешавање насталог проблема.
Раскид уговора
Члан 13.
Купац може путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Продавцу
раскинути овај Уговор:
•
•
•
•

ако Продавац не испоручи лежајеве у року из Уговора.
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
ако лежајеви не испуњава дефинисане параметре квалитета из понуде,
односно ако не испуњавју техничке услове;
уколико околности више силе буду трајале дуже од 30 дана, а уговорне стране
се не споразумеју о продужењу важности Уговора.
Виша сила
Члан 14.

Продавац мора да достави документ надлежног државног органа из кога се види време
настанка и престанка више силе, последице које је иста изазвала, време отклањања
последица више силе и узрок настанка више силе.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом
Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после
закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље
уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти
државних органа од утицаја на извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други
писани начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење
уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање
околности више силе, а која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу,
изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења. За време трајања
више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због неизвршења
уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних
обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и
разумног рока отклањања последица тих околности. Уколико настале околности из
овог члана трају дуже од једног месеца свака од уговорних страна задржава право да
раскине уговор.
Решавање спорова
Члан 15.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у
Београду.
Измена и допуна Уговора
Члан 16.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор.
Остале одредбе
Члан 17.

За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим
односима Републике Србије
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а примењује се издавањем
гаранције за добро извршење посла, сходно члану 11. овог Уговора.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених
страна припада по 3 (три) примерка

за Продавца
..........................................
Директор

за Купца
„Србија Карго“, а.д. Београд
в.д. генерални директор
........................................................
Душан Гарибовић дипл.ек

