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ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
Број:22/2019- 814 
Датум: 09.05.2019 
 
Предмет :  Измене Конкурсне документације број  1  за јавну набавку добара 
ЈНОП/9  - Делови за ремонт кочне опреме Wabtec 

 

У Конкурсној документацији уочене су следеће техничке грешке: 

Модел уговора Страна 25 Члан 1 стоји:  

 

• ,,Овим Уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца насталих по 

основу купопродаје делова за ор локомотива 661 која су предмет овог Уговора. 

Предмет овог Уговора су:, Делови за ремонт кочне опреме Wabtec у свему 

према прихваћеној понуди Продавца број …………….. године која чини 

саставни део овог Уговора., а треба да стоји: 

• ,,Овим Уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца насталих по 

основу купопродаје делова за ремонт кочне опреме Wabtec која су предмет 

овог Уговора. Предмет овог Уговора су:, Делови за ремонт кочне опреме 

Wabtec у свему према прихваћеној понуди Продавца број …………….. године 

која чини саставни део овог Уговора.  

страна 27  Члан 6 – треба да стоји: 

• ,, Делови из предмета овог Уговора морају задовољити све техничке и 

механичке карактеристике дефинисане техничким условима,, 

 
1.  Потврда референце страна 37  - Образац број XIII – Потврда референце 

уместо ,, За јавну набавку добара – Делови за  локомотиве 661- ЈНОП/9  

треба да стоји  - Делови за ремонт кочне опреме Wabtec. 

2. Писмо о намерама страна 40 - Образац број XVI стоји:  Пословне банке о 

прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за добро извршење 

посла за јавну набавку добара: Делови за  локомотиве 661, ЈНОП/9 , а треба 

Пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције 

за добро извршење посла за јавну набавку добара: Делови за ремонт 

кочне опреме Wabtec. 

Због уочених техничких грешака поново објављујемо део конкурсне 

документације  од 24 стране  - Модел Уговора па до стране 41. 

Комисија  

 



 

VII МОДЕЛ  УГОВОРА  

  

  

  

  

  

  

  

 

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 дипломирани економиста 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 
Делови за ремонт кочне опреме Wabtec 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

Овим Уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца насталих по основу 
купопродаје делова за ремонт кочне опреме Wabtec која су предмет овог Уговора. 
Предмет овог Уговора су:, Делови за ремонт кочне опреме Wabtec у свему према 
прихваћеној понуди Продавца број …………….. године која чини саставни део овог 
Уговора.  
Продавац нуди добра произвођача: .......................................................................   

 

редни 
бр. 

Назив дела Кат.број Јед.мере Количина 
Једин. 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1 РД/EV5 
K - 665.101 
X 

ком. 50 
  

2. 
Магнетно језгро 
24V 

K - 665.035 ком. 20 
  

3. 
Магнетно језгро 
110V 

K - 665.035 ком. 20 
  

4. Вентил - комплет K - 665.012 ком. 20   

5. РД/FD1 К - 704.001Х ком. 100   

6. Заптивка O332348 ком. 50   

7. Вентил - комплет K - 704.051 ком. 20   

8. Сито O327638 ком. 50   

9. Заптивка O330477 ком. 50   

10. РД/ FV4a K - 703001X ком. 100   

11. Вентил - комплет K - 703.171 ком. 30   

12. Вентил - комплет K - 703.086 ком. 100   

13. Шипка К  - 703.126 ком. 30   

14. Потпорни тањир К - 703.121 ком. 50   

15. Тањир опруге К - 703.054 ком. 50   

16. Поклопац К - 703.179 ком. 30   

17. Вентил - комплет К - 703.138 ком. 100   

18. 
Вентил 
регулациони 

К - 703.037 ком. 100 
  

19. РД/D1 К - 702.950Х ком. 100   



20. РД/D10 
К - 
702.947UХ 

ком. 30 
  

21. 
Огр. максималног 
притиска HBG 300 

К - 631.301 ком. 300 
  

22. 
РД/AKR S/20 са 
роло мембраном 

K - 640.651X ком. 50 
  

23. РД/Lst1 К - 702.001Х ком. 100   

24. Вентил - комплет K - 703.150 ком. 50   

25. Резервоар K - 310.991 ком. 20   

26. Заптивач 0332186 ком. 500   

27. Заптивач 0313467 ком. 500   

28. Опруга 0326607 ком. 100   

29. РД/ Est 3f HBG300 631.003 X ком. 300   

30. 
Потпорни 
поклопац - 
комплет 

K - 630.036А ком. 10 
  

31. Опруга 0326593 ком. 100   

32. 
Распоредна 
осовина 

K - 631.035 ком. 50 
  

33. Вентил - комплет K - 631.036 ком. 50   

34. Седиште вентила K - 631.013 ком. 50   

35. 
Седиште вентила 
- комплет 

K - 630.186В ком. 50 
  

36. Вентил - комплет K - 630.134 ком. 50   

37. Седиште вентила K - 630.143 ком. 100   

38. 
Поклопац - 
комплет 

K - 630.144 ком. 50 
  

39. 
Спојно црево GV 
5/4" 

K - 301.091 ком. 150 
  

40. 
Спојно црево NV 
1" 

K - 301.391 ком. 50 
  

41. Шипка вентила K - 630.269 ком. 50   

42. 
Навртка за 
притезање 

K - 630.267 ком. 50 
  

43. Ударни штапић K - 630.268 ком. 80   

44. Опруга 0326577 ком. 200   

45. Сито 0327786 ком. 200   

46. Клип K - 631.125 ком. 50   

47. 
Клацкалица - 
комплет 

K - 631.115 ком. 50 
  

48. Вентил - комплет K - 631.137 ком. 100   

49. Потпорни прстен 0302732 ком. 100   

50. 
Клип за 
подешавање 

K - 452.225А ком. 100 
  

51. 
Потпорни тањир 
М6 

K - 630.046 ком. 50 
  

52. Шипка вентила Φ6 K - 630.031 ком. 80   

53. Поклопац K - 631.026 ком. 30   

54. Подизач K - 631.022 ком. 30   



55. Опруга О326542 ком. 100   

56. Сито 0327522 ком. 100   

57. РД/DP2 M K - 452.301X ком. 200   

58. Кућиште вентила K - 452.248 ком. 50   

59. РД/ DP2 YF K - 452.201X ком. 400   

60. Показивач 
К -  441.171 
U 

ком. 60 
  

61. Еластични прстен О584592 ком. 200   

62. Заптивни прстен 0315192 ком. 50   

63. 
Цилиндрична 
чивија 

K - 321.196 ком. 200 
  

64. Заптивач O315265 ком. 50   

  

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 делова 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 делове, 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 делова  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 делова извршиће се у року  ................... дана (максимално 90 дана). 
Испорука делова која су предмет ове набавке, извршиће се FCO магацин 1380 
Батајница , за понуђаче из Србије, односно на паритету DAP Београд за иностране 
понуђаче (у складу са INCOTERMS 2010).Суцесивне испоруке су дозвољене.   

 
Технички услови 

Члан 6. 
Делови из Предмета овог Уговора морају задовољити све техничке и механичке 
карактеристике дефинисане техничким условима експолоатације . 
 

Квалитативни и квантитативни пријем 

Члан 7. 
Квантитативни  пријем делова  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 делова, о чему ће се сачинити записник, 
обострано потписан. Произвођач је дужан приликом пријема да достави доказе о 
пореклу и произвођачу делова а за оне  делова  које подлежу атестацији и 
одговарајуће атесте произвођача.  
Стручна комисија Купца ће имати права да изврши преглед делова из члана 1. овог 
Уговора како би потврдила да су исте у сагласности са уговорним спецификацијама и 
то без посебних трошкова по крајњег корисника.  
Свако одступање квалитета уочено приликом пријема делова 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 неквалитетног дела или склопа) у најкраћем могућем року, али не дужем  од 
петнаест (15) календарских дана.   

 
Испорука и документа 

Члан 8. 
Продавац се обавезује да делове које испоручује у транспорту прате следећа 
документа:  

• отпремница Продавца са читким потписима   

• наруџбеница Купца  

• докази о пореклу и произвођачу делова  

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 делова,   

• отпремницу Продавца са читким потписима   

• наруџбеницу Купца  копију записника о квантитативном  пријему   

 
Рекламација и гаранција 

Члан 9. 
Продавац гарантује да су делови који се испоручују по Уговору у складу са техничким 
спецификацијама и условима произвођача.  
Продавац гарантује да су делови који се испоручују по овом уговору нови и 
неупотребљавани.  
Продавац гарантује да делови 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 неког  дела или склопа, 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 
неквалитетног дела или склопа) 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 делове 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 озбиљност 
понуде - као инструмент обезбеђења за понуду (гаранција за озбиљност понуде): 
Неопозива, без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, 
на износ од 5% 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 делова 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 делови 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,трајања 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                                                                     За КУПЦА  

                                                                                    „Србија Карго“а.д. Београд 

............................                                                            в.д. генераног директора 

 (Диретор)  

                                                                                  ...................................................... 

                                                                                         Душан Гарибовић  

                                                                                        дипл. економиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE  

  

За јавну набавку добара –Делови за ремонт кочне опреме Wabtec  ЈНОП/9  

Понуђач:  ....................................................................................................  

Понуда бр. ..........................................   
  

редни 
бр. 

Назив дела Кат.број Јед.мере Кол. 
Једин. 

цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

1 РД/EV5 K - 665.101 X ком. 50   

2. 
Магнетно језгро 
24V 

K - 665.035 ком. 20 
  

3. 
Магнетно језгро 
110V 

K - 665.035 ком. 20 
  

4. Вентил - комплет K - 665.012 ком. 20   

5. РД/FD1 К - 704.001Х ком. 100   

6. Заптивка O332348 ком. 50   

7. Вентил - комплет K - 704.051 ком. 20   

8. Сито O327638 ком. 50   

9. Заптивка O330477 ком. 50   

10. РД/ FV4a K - 703001X ком. 100   

11. Вентил - комплет K - 703.171 ком. 30   

12. Вентил - комплет K - 703.086 ком. 100   

13. Шипка К  - 703.126 ком. 30   

14. Потпорни тањир К - 703.121 ком. 50   

15. Тањир опруге К - 703.054 ком. 50   

16. Поклопац К - 703.179 ком. 30   

17. Вентил - комплет К - 703.138 ком. 100   

18. 
Вентил 
регулациони 

К - 703.037 ком. 100 
  

19. РД/D1 К - 702.950Х ком. 100   

20. РД/D10 К - 702.947UХ ком. 30   

21. 
Огр. максималног 
притиска HBG 300 

К - 631.301 ком. 300 
  

22. 
РД/AKR S/20 са 
роло мембраном 

K - 640.651X ком. 50 
  

23. РД/Lst1 К - 702.001Х ком. 100   

24. Вентил - комплет K - 703.150 ком. 50   

25. Резервоар K - 310.991 ком. 20   

26. Заптивач 0332186 ком. 500   

27. Заптивач 0313467 ком. 500   

28. Опруга 0326607 ком. 100   

29. РД/ Est 3f HBG300 631.003 X ком. 300   

30. 
Потпорни поклопац 
- комплет 

K - 630.036А ком. 10 
  

31. Опруга 0326593 ком. 100   

32. 
Распоредна 
осовина 

K - 631.035 ком. 50 
  

33. Вентил - комплет K - 631.036 ком. 50   

34. Седиште вентила K - 631.013 ком. 50   

35. 
Седиште вентила - 
комплет 

K - 630.186В ком. 50 
  

36. Вентил - комплет K - 630.134 ком. 50   



37. Седиште вентила K - 630.143 ком. 100   

38. Поклопац - комплет K - 630.144 ком. 50   

39. 
Спојно црево GV 
5/4" 

K - 301.091 ком. 150 
  

40. Спојно црево NV 1" K - 301.391 ком. 50   

41. Шипка вентила K - 630.269 ком. 50   

42. 
Навртка за 
притезање 

K - 630.267 ком. 50 
  

43. Ударни штапић K - 630.268 ком. 80   

44. Опруга 0326577 ком. 200   

45. Сито 0327786 ком. 200   

46. Клип K - 631.125 ком. 50   

47. 
Клацкалица - 
комплет 

K - 631.115 ком. 50 
  

48. Вентил - комплет K - 631.137 ком. 100   

49. Потпорни прстен 0302732 ком. 100   

50. 
Клип за 
подешавање 

K - 452.225А ком. 100 
  

51. 
Потпорни тањир 
М6 

K - 630.046 ком. 50 
  

52. Шипка вентила Φ6 K - 630.031 ком. 80   

53. Поклопац K - 631.026 ком. 30   

54. Подизач K - 631.022 ком. 30   

55. Опруга О326542 ком. 100   

56. Сито 0327522 ком. 100   

57. РД/DP2 M K - 452.301X ком. 200   

58. Кућиште вентила K - 452.248 ком. 50   

59. РД/ DP2 YF K - 452.201X ком. 400   

60. Показивач К -  441.171 U ком. 60   

61. Еластични прстен О584592 ком. 200   

62. Заптивни прстен 0315192 ком. 50   

63. 
Цилиндрична 
чивија 

K - 321.196 ком. 200 
  

64. Заптивач O315265 ком. 50   

 

Напомена: Јединична цена садржи све елементе структуре цене и представља 

коначну цену сваког појединачног резервног дела  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:.............................РСД/€   

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом:.............................РСД/€  
  

У .................................   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ  
     ЛИЦА     
Дана ..........................  .................................................    
    М.П.      
  

Напомена:  
Образац оверава и потписује овлашћено лице. 
  

 

 



IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

  

За јавну набавку добара – Делови за ремонт кочне опреме Wabtec  ЈНОП/9  
  

 У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач........................................, доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:  

  

ВРСТА ТРОШКА  ИЗНОС ТРОШКА У РСД  

Трошкови прибављања средства обезбеђења    

Остали трошкови припремања понуда – израда узорка 

или модела ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ    

  

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова.  
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако 
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди.  

  

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.  

  

  

 Датум:  М.П.  Потпис понуђача  

      

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

  

За јавну набавку добара – Делови за ремонт кочне опреме Wabtec  ЈНОП/9  
  

  

 складу са чланом 26. Закона, ...................................................................................,   
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:   

  

ИЗЈАВУ   

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

  

  

         

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности добара – Делови за ремонт кочне опреме 
Wabtec- ЈНОП/9, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима.  
  

  

  

 Датум:  М.П.  Потпис понуђача  

      

 
  

  

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну заштиту 
конкуренције. Организација надлежна заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
  

  

  

  

  

 

  

 

  



XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ чл.75. и 76. ЗАКОНА о ЈН  

За јавну набавку добара – Делови за ремонт кочне опреме Wabtec-  ЈНОП/9  
  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
  

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  
          

  

И З Ј А В У  
  

Понуђач ........................................................................ у поступку јавне набавке у 
отвореном поступку добара – Делови за ремонт кочне опреме Wabtec, ЈНОП/9, 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);  

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (чл.  

75. ст. 1. тач. 2) Закона);  

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);  

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).  

5) Да испуњава све додатне наведене услове.  

 Наручилац задржава право, сходно члану 79. ст.1 ЗЈН, да може од понуђача чија 
понуда буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије свих 
или појединих доказа.  
  

  

Место:..............................                                                            Понуђач:  
  

  

Датум:...............................                         М.П.                  .........................................                                       
  

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.   
 

  

 

 



XII СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА  

За јавну набавку добара – Делови за ремонт кочне опреме Wabtec  ЈНОП/9  
  

Ред. 

бр.  
Назив наручиоца  Датум закључења уговора  

Предмет 

набавке  

1.         

2.         

3.    

  

  

  

  

           Датум                   Понуђач  
  

  

  

.............................                                  М.П.                                     ............................  
  

  

  

  

Напомена. Сваки понуђач који наступа самостално  је дужан да попуни дати образац. 
У случају заједничке понуде, водећи понуђач и сваки члан заједничке понуде 
потписују и оверавају дати образац. У случају већег броја референтних наручилаца 
Образац копирати.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



XIII ПОТВРДА РЕФЕРЕНЦЕ  

  

За јавну набавку добара –  Делови за ремонт кочне опреме Wabtec - ЈНОП/9  
  

  

  

 Назив референтног наручиоца: .........................................................  
  

Седиште референтног наручиоца: .............................................................  
  

Адреса  референтног наручиоца: .............................................................  
Предмет: Потврда референтног наручиоца   
  

На основу Члана 77.  Закона о јавним набавкама наручилац издаје  
  

  

ПОТВРДУ  
  

  

  

  

Да је Понуђач: ........................................(назив и седиште понуђача), нашем предузећу 
вршио испоруку добара примерених предмету јавне набавке (у обзир долазе само 
резервни Делови за ремонт кочне опреме Wabtec) у претходних три године и то од 
дана објављивања позива за подношење понуда у укупном износу од 
.......................................без ПДВ.   
  

  

  

Потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке добара – 
Делови за ремонт кочне опреме Wabtec - ЈНОП/9 и у друге сврхе се не може 
користити.  
  

  

  

  

          Датум  …………………..              Наручилац  
  

  

.                                   М.П.                   ................................................                       
   (потпис овлашћеног лица)  

    
  

  

  

  

  

 

 

 

  



XIV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ,   

(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)   
  

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ  Бр.............     Датум: .....................  
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]  

Коме: [име и информације за контакт корисника]  

Датум: [убацити датум издавања гаранције]  

 Врста гаранције: Тендер гаранција на позив према URDG 758  

➢ Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)  

➢ Гарант: (убацити име и адресу места издавања)  

➢ Налогодавац: (убацити име и адресу)  

➢ Корисник: „ Србија Карго“ а.д. Београд, Немањина бр. 6  

➢ Основни посао: Обавештени смо да је ……………………………….  

(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру 
бр. ………… од ……….. за испоруку – изградњу (опис добара или услуге), поднео 
Вама своју понуду бр. ………… од ……….  

➢ Износ гаранције у валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи 

износ и валуту у којој је платив)  

➢ Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од 

изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у 

тексту доле:    Ништа  

➢ Језик сваког захтеваног документа: Српски језик   

➢ Начин презентације:  папирно-брзом поштом  

➢ Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити 

презентацију)  

➢ Истек рока: (убацити датум истека или описати догађај истека)  

➢ Страна одговорна за плаћање свих накнада: налогодавац  

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или 
износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више 
усклађених позива, у коме се наводи:  

1. Ако Понуђач пре него што буде изабран:  Повуче своју понуду у току периода 

важности понуде који је дефинисан од стране Понуђача у обрасцу понуде или   

• Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде.  

2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране 

Наручиоца у току периода важности понуде:  

• Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од 

њега буде тражено или  

• Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном 

документацијом.  

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе 
назначеном месту за презентацију.  
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) 
Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.  
  

За и у име Банке  
.............................................                          ......................................................                                   
(потпис)                                                             (потпис) 

     …………………………............                                           ………………………………….  

           (функција)                                        (функција  



XV МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)  
  

Г А Р А Н Ц И Ј А  
за добро извршење посла бр. ________   

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]  

  

Коме: [име и информације за контакт корисника]  

  

Датум: [убацити датум издавања гаранције]  

  

Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према URDG 758  
  

➢ Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)  

➢ Гарант: (убацити име и адресу места издавања)  

➢ Налогодавац: (убацити име и адресу)  

➢ Корисник: „ Србија Карго“ а.д. Београд, Немањина бр. 6  

➢ Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о 

испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео 

обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла.  

➢ Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи 

износ и валуту у којој је платив)  

Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност 
Корисника.  

➢ Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно 

од изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито 

захтева у тексту доле:    Ништа  

➢ Језик сваког захтеваног документа: Српски језик  

➢ Начин презентације:  папирно-брзом поштом  

➢ Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити 

презентацију)  

➢ Истек рока: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење уговора.  

➢ Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац  

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или 
износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више 
усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио своје обавезе из 
основног уговора.  
 Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе 

назначеном месту за презентацију.  

 Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) 

Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.  

Гаранција се доставља приликом потписивања Уговора. 

  

За и у име Банке  
  

.............................................                          ......................................................                                   
(потпис)                                                             (потпис) 

     …………………………............                                           ………………………………….  

           (функција)                                        (функција  



XVI ПИСМО О НАМЕРАМА  

  

Пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за добро 

извршење посла за јавну набавку добара:, Делови за ремонт кочне опреме 

Wabtec.ЈНОП/9.   

Пословна банка ................................................................ (уписати назив банке) овим 
потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, неопозиву, 
наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног посла, 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, по налогу нашег клијента……………  
....................................................................... (уписати назив понуђача), након што наш 
депонент закључи Уговор са „Србија Карго“ ад, а везано за јавну набавку добара - 
Делови за ремонт кочне опреме Wabtec , набавка бр. ЈНОП/9 са роком важења 30 
дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости у износу од 
10% од вредности уговора без ПДВ-а, а максимално до ..............................динара  
(словима:  
.................................................................................................................................)  

  

  

  

  

  

  

  

У......................................... 

 

Дана ..................................  

  

  

  

  

М. П.  

 За банку    

    

...................................    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XVII ПРЕГЛЕД ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,   

за оцену испуњености услова за јавну набавку у отвореном поступку   
Делови за ремонт кочне опреме Wabtec- ЈНОП/9                                                 

  

  

Образац  Документација  Достављено  

/  Докази из члана 75. ЗЈН  да – не  

VI  Образац понуде  да – не  

VII  Модел уговора  да – не  

VIII  Образац структуре ценe   да – не  

IX  Образац трошкова припреме понуде  да – не  

X  Образац изјаве о независној понуди  да – не  

XI  Образац изјаве о испуњавању услова (чл.75 ст. 2)  да – не  

XII  Списак референтних наручилаца   да – не  

XIII  Потврда референце  да – не  

/ Копија UIC сертификата да – не 

/ Копија TSI сертификата да – не 

/ Копија IRIS сертификата да – не 

XIV  Модел гаранције за озбиљност понуде  да – не  

XV  Модел гаранције за добро извршење посла  да – не   

XVI  Писмо о намерама  да – не  

XVII  Преглед достављене документације  да – не  

  

  

Напомена: Понуђач заокружује шта је достављено од документације.  
  

  

  

  

  

  

              Датум                   Понуђач  
  

........................................  
   .............................................  

  

 

 


