АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Немањина 6

ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ Београд,

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018 – 2688
Датум: 12.10.2018

Питања и одговори бр 1 у вези конкурсне документације за набавку ЈНМВ 62- Угаљ
Питање бр 1:
У предметној конкурсној документацији, тачније на страни 3 у делу који се односи на
„критеријум и елементе критеријума за доделу уговора“ у ставу два наводите следеће:
У случају неслагања између укупне и јединичних цена, биће меродавне јединичне цене.
Приликом оцењивања понуда, узеће се у обзир и трошкови увозног царињења, као и
трошкови транспорта до магацина „Србија Карго“ а.д, тако да ће вредност наведених
трошкова теретити понуду понуђача (биће додата на вредност понуде само при
оцењивању).“
На страни 5 конкурсне документације у делу који се односи на „место и рок испоруке“
наводите:
„Испорука угља који је предмет јавне набавке извршиће се сукцесивно на паритету FCO
утоварено у вагон Купца на утоварном месту Продавца“
Такође у моделу уговора на страни 25 у члану 7 ставу 1 наводите следеће:
„Продавац ће Купцу робу из члана 1 овог Уговора испоручивати FCO утоварено у
вагон Купца на утоварном месту Продаца.“
На основу наведеног не може бити јасно како трошкови транспорта до магацина
Наручиоца могу „теретити“ понуду понуђача када је Купац у обавези да организује
превозно средство и превоз о свом трошку.
Одговор бр 1:
Услови који важе у погледу испоруке су: испоручивати FCO утоварено у вагон Купца
на утоварном месту Продаца.“ и у складу са тим мењаће се у свим деловима конкурсне
докуметације где је другачије
Питање бр 2:
У моделу уговора на страни 23/39 у члану 2 већ сте одредили вредност уговора. Да ли је
у питању техничка грешка?
Одговор бр 2:
Уговор се закључује до износа процењене вредности од 4.800.000,00 динара без пдва
што је наведено на страни 5/39 конкурсне документације, а наведене количине су оквирне
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Питање бр 3:
Молим вас да у члан 8 који се односи на рекламацију размотрите могућност уношења
следећег текста:
Купац је овлашћен да без одлагања, а најкасније у року од 72 сата од преузимања угља
достави Продавцу рекламацију на квалитет испорученог угља у писаној форми, оверену и
потписану од стране овлашћеног лица Купца са назначењем и описом недостатка који се
рекламира и предлогом за решавање насталог проблема. Уговорне стране су сагласне да
неуредне и неблаговремене достављене рекламације Продавац неће разматрати.
Продавац је дужан да се одазове позиву Купца за утврђивање квалитета угља, односно да у
случају спречености саопшти Купцу начин решавања рекламације.
У случају рекламације, Купац је дужан да угаљ истовари, изврши одвајање рекламираних
количина од укупно испоручене количине и чува до коначног решења, односно договора
уговорних страна о начину решења проблема.
Одговор бр 3:
Наручилац се слаже да како би све било прецизно дефинисано изврши допуну члана 8
Конкурсне документације која се односи на рекламацију
Питање бр 4:
У моделу уговора наводите да ће се плаћање извршити по издатој фактури. У конкурсној
документацији сте предвидели и могућност авансног плаћања у ком случају се мора
навести да се плаћање испоручених добара врши по издатој профактури.
Одговор бр 4:
У Члану 4 - Услови и начин плаћања конкурсна документација ће гласити:
потребно је додати да ће Купац плаћање за испоручени угаљ вршити по издатој фактури а
у случају авансног плаћања по издатој профактури, на текући рачун Продавца:
______________________код
банке
________________
са
матичним
бројем:
______________.
Питање бр 5:
Будући да сте навели да ће се испоруке уговорених количина угља извршити у року од 1
године од дана примене уговора, молимо Вас да одредите динамику саме испоруке, јер се
може догодити да нам у само једној испоруци захтевате целокупно уговорену количину,
који услов не може испоштовати ни један произвођач угља.
Одговор бр 5:
Динамику испоруке не можемо дати у напред а испорука ће бити сигурно сукцесива
Питање бр 6:
Мишљења смо да треба да размотрите опцију брисања члана 9 који се односи на
уговорну казну јер већ свакако имате меницу као гаранцију за добро извршење посла.
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Одговор бр 6:
Сви чланови у моделу уговора конкурсне документације су потребни и неће се брисати
Питање бр 7:
Молимо Вас да размотрите и опцију да се пре него се уговор евентуално раскине остави
неки додатни рок за испоруку предметних добара.
Одговор бр 7:
Питање бр 8:
Мишљења смо да будући да захтевате од Продавца средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла треба предвидети и да Купац достави Продавцу чинидбену
банкарску гаранцију, односно банкарску гаранцију која ће представљати средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то беузсловну, неопозиву, плативу
на први позив, без права на приговор и примедбе, у висини која представља 90%
уговорене вредности за предметну јавну набавку, са роком важења 30 (словима:тридесет)
дана дуже од рока важења уговора којом се Продавцу гарантује да ће Купац у току
трајања уговорног периода да преузме најмање 90% уговорених количина предметних
добара.
Одговор бр 8:
Наручилац остаје при свом ставу да је довољно да Продавац приликом потписивања
Уговора на име гаранције за добро извршење посла доставити само меницу на 10% (десет
процената) вредности без ПДВ-а
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