АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА
КАРГО“Београд, Немањина 6
............................................................................................................................................
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број:22/2018- 2011
Датум: 28.06.2018
Предмет : Измене Конкурсне документације број 1 за јавну набавку услуга
Регенерација акумулаторских батерија ЈНМВ/37

На страни 23 Конкурсне документације ,, Комерцијални услови понуде ,,
стоји:
Вредност понуде без ПДВа /РСД/€ (збир јединичних цена):
Вредност ПДВа /РСД/€/:
Вредност понуде са ПДВом /РСД/€/:
Начин и рок плаћања:
Рок извршења (по комплету):
Паритет извршења:
Гарантни рок (најмање осам месеци рачунајући од датума
испоруке:
Важност понуде (мин 12 месеци од уградње, односно 18
месеци од испоруке:
Остало:

Уместо тога треба да стоји :
Вредност понуде без ПДВ- а дин. (збир јединичних цена):
Вредност ПДВ- а дин.
Вредност понуде са ПДВ- ом дин.
Начин и рок плаћања:
Рок извршења (по комплету):максимално 30 дана
Паритет извршења: Магацин 213 Секција Ниш
Гарантни рок (најмање осам месеци рачунајући од датума
испоруке:
Важност понуде
Остало:

90 дана

У даљем тексту достављамо измењен изглед стране Обрасца Понуде и
стране Модела Уговора.

У складу са изменама Комерцијалних услова понуде мења се и Члан 5
предлога уговора где стоји:
Члан 5
Испорука поправљених делова извршиће се у року од ____ дана (по комплету) од дана
потписивања записника о преузимању на поправку.
Извршење услуге која је предмет набавке, извршиће се на паритету FCO магацин
Наручиоца, за понуђаче из Србије, односно на паритету DAP Београд за иностране
понуђаче (у складу са INCOTERMS 2010).
Трошкове транспорта батерија у отпреми на ремонт сноси Пружалац услуге!

Члан 5 предлога уговора мења се и гласи :
Испорука поправљених делова извршиће се у року од ____ дана (максимално 30
дана по комплету) од дана потписивања записника о преузимању на поправку.
Извршење услуге која је предмет набавке, извршиће се на паритету FCO магацин
Наручиоца - магацин 213 Секција карго Ниш
Трошкове транспорта батерија у отпреми на ремонт и у магацин Наручиоца након
ремонта сноси Пружалац услуге!
Комисија

Комерцијални услови понуде:
Вредност понуде без ПДВ- а дин. (збир јединичних цена):
Вредност ПДВ- а дин.
Вредност понуде са ПДВ- ом дин.
Начин и рок плаћања:
Рок извршења (по комплету):максимално 30 дана
Паритет извршења: Магацин 213 Секција Ниш
Гарантни рок (најмање осам месеци рачунајући од датума
испоруке:
Важност понуде
Остало:

Р.бр
.

Једична цена
без ПДВ-а по
ћелији

Предмет јавне набавке

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

90 дана

Једична цена
без ПДВ-а по
комплету

Аку. батерија 60 KPL 45 за локомотиве 441
Аку. батерија 60 KPL 60 за локомотиве 441
Аку. батерија 84 KPL 60 за локомотиве 444
Аку. батерија 90 KPL 45 за локомотиве 461
Аку. батерија 18 KPН 155Р за локомотиве 621
Аку. батерија 40 KPН 155 локомотиве 641
Аку. батерија 40 KPН 210 за локомотиве 641
Аку. батерија 40 KPН 235 за локомотиве 641
Аку. батерија АС 10 за локомотиве 644
Аку. батерија АС 250 за локомотиве 661
Аку. батерија 54 АС 155 (PIB AS 30) локомотиве
732
Укупно:

11.

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана

М.П.

Цене
Члан 3.
Уговорена цена услуге је фиксна за целу уговорену количину у оквиру уговорених
услова и рокова извршења.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Наручилац ће плаћање вршити на основу рачуна за пружену услугу, на текући рачун
Пружаоца услуге: _________________ са матичним бројем: ____________. Плаћање
ће се вршити на основу рачуна које издаје Пружалaц услуге 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.
Ако се ради о уговору између субјеката јавног сектора, рок плаћања не може бити
дужи од 60 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама ( “Сл. Гласник РС” број 68/2015).
Даном настанка ДПО сматра се дан када Наручилац испостави рачун, са
отпремницом, а по извршеној испоруци поправљених делова у магацин Наручиоца.
Паритет и рок испоруке
Члан 5.
Испорука поправљених делова извршиће се у року од ____ дана (максимално 30 дана
по комплету) од дана потписивања записника о преузимању на поправку.
Извршење услуге која је предмет набавке, извршиће се на паритету FCO магацин
Наручиоца - магацин 213 Секција карго Ниш
Трошкове транспорта батерија у отпреми на ремонт и у магацин Наручиоца након
ремонта сноси Пружалац услуге!
Технички услови
Члан 6.
Ремонтоване акумулаторске батерије из Предмета овог Уговора морају задовољити
техничке карактеристике за уградњу на локомотиве наведене у табели спецификације.
Услов приликом регенерације акумулаторских батерија за возна средства је да се
постигне најмање 96% номиналног капацитета. Регенерација мора бити успешно
извршена за све ћелије чији је напон минимално 0,2 V. Испитивање батерија након
регенерције се врши код пружаоца услуге, који мора поседовати сву потребну опрему
за испитивање и ускладу са важећим техничким прописима и препорукама
произвођача батерија.
Наручилац упућује акумулаторске батерије на регенерацију, временски и по типу,
према својим потребама и могућностима.
Квалитативни и квантитативни пријем
Члан 7.
Квалитативни пријем ремонтованих акумулаторских батерија вршиће се код Пружаоца
услуге, а обавиће га стручна комисија Наручиоца у складу са техничким условима, о
чему ће се сачинити записник, обострано потписан. Пружалац услуге је у обавези да
писменим путем најмање седам дана раније обавести Наручиоца о термину
квалитативног пријема.
Свако одступање квалитета Наручилац рекламира Пружаоцу услуге након уградње
на локомотиву, писменим путем у року од 2 (два) дана од дана констататације
наведеног. Пружалац услуге је дужан да у року од 3 дана предложи начин за
отклањање уочених

