АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Немањина 6

ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ Београд,

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018 – 2904
Датум: 22.11.2018

Питања и одговори бр 1 у вези конкурсне документације за набавку ЈНМВ 68- Угаљ
Питање бр 1:
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.
Питање бр 2:
У конкурсној документацији 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.
Питање бр 3:
Молимо Вас да размотрите и опцију да се пре него се уговор евентуално раскине остави
неки додатни рок за испоруку предметних добара.
Одговор :
Конкурсном документацијом је предвиђено да Наручилац нема обавезу издавања
средстава обезбеђења плаћања (менице, акредитиви, банкарске гаранције и сл.)
Наручилац уговором гарантује да ће преузети средства па се Модел уговора мења и гласи:
Паритет и рок испоруке
Члан 5.
Купац је у обавези да у току трајања уговорног периода преузме најмање 90% уговорених
количина предметних добара.
Уговорена количина угља - комад испоручиваће се сукцесивно. Испорука укупне
количине предметних добара у једној испоруци није могућа.
Испорука ће се извршити у року од _______ дана (максимално 7 дана од дана поруџбине) .
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Испорука угља - комад који је предмет јавне набавке, извршиће се FCO утоварено у вагон
Купца на утоварном месту Продавца.
Уколико Купац не може да преузме количине у складу са уговореном динамиком, у
обавези је да 7 дана раније обавести Продавца.
Места отпреме су:
1.Краљево – 200 т
2.Пожега – 130 т
3. Велика Плана – 40 т
4. Пожаревац – 20 т
5. Нови Сад – 40 т
6. Суботица – 40 т
7. Панчево – 20 т
У случају раскида уговора пре извршене целокупне испоруке, уколико су добра
одговарајућег квалитета односно у складу са техничком документацијом, Купац је у
обавези да одреди додатни рок за испоруку преостале количине предметних добара.
Питање бр 4:
У предложеном моделу уговора се не налазе одредбе о периоду његовог важења, а што
је неопходно у смислу одредби Закона о облигационим односима, те је потребно да
конкурсну документацију у овом делу измените.
Одговор :
Остале одредбе
Члан 17.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе прописи Републике Србије.
Период важења уговора је од дана обостраног потписивања и издавања гаранције за добро
извршење посла и траје једну календарску годину.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених страна
припада по 3 (три) примерка.
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