
 

 
 

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Немањина 6, 11000 Београд                                

Број: 22/2019 - 1746 

Датум: 11.09.2019. године  

 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и 

68/15), Комисија за спровођење поступка јавне набавке -Услуге Ремонта дизел мотора 

661 “Србија Карго“а.д.- ЈНОП/20, доставља заинтересованим понуђачима следеће: 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 3 , ЗА ЈНОП/20 

Услуге Ремонта дизел мотора 661 

 

 

1.      Наручилац мења Конкурсну документацији у делу Паритета извршења услуге, 

тако да стоји да се услуга врши на паритету FCO Ниш и сви трошкови који се 

јављају при извршењу јавне набавке односно ове услуге иду на терет пружаоца 

услуге (транспорт од места Наручиоца до места Пружаоца услуге и обрнуто на 

странама 5/53,  и 28/53. 

 

       На страни 5/53 
Општи технички услови: 

 

             Наричилац доставља дизел моторе након потписивања Уговора и достављања 

банкарсе гаранције. Сви трошкови транспорта, утовар, истовар од места Наручиоца до 

места Пружаоца услуге  и обрнуто су у обавези Наручиоца. 

            Заједничка дефектажа се врши код Пружаоца услуге где се раставља мотор и сачињава 

обострано потписан дефектациони записник. Након завршене дефектаже издаје се Поруџбеница 

од стране Наручиоца. Мерне листе доставља Наручилац приликом дефектаже. Мерне листе 

попуњава Пружалац услуге, а контролише Наручилац. 

            Рок  извршења оправке за оба мотора не може бити дужи од 180 радних  дана од дана 

извршења дефектаже. 

           За време трајања ремонта Наручилац ће одредити Контролно пријемни орган који ће 

пратити технолошки поступак ремонта и да ли је исти у складу са Уговором и техничким 

условима Прилога 1 Уговора. 

            Све потребне делове за ремонт обезбеђује Пружалац услуге. Делови који се уграђују 

морају бити оригинални. Рок за извршење дефектаже је 10 радних дана  по мотору од дана 

допреме мотора код Пружаоца услуге. 

            Обавеза  Пружаоца услуге је да све неисправне замењене делове, у поступку ремонта 

врати Наручиоцу уз записник о примопредаји.  

        Приликом испоруке Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу достави извештај о 

извршеним радовима и деловима који су уграђени у дизел моторе.              

           Гарантни рок за ремонтоване моторе је најмање 12 месеци од дана уградње, односно 18 

месеци од дана испоруке. 

         Квалитативни пријем вршиће се код Наручиоца, уз присуство Пружаоца услуге, када 

ће се извршити усаглашавање снаге групе дизел мотор – главни генератор и тада ће се 

извршити брзинска и бруто пробна вожња при максималном оптерећењу. Рок за извршење 

квалитативног пријема је 30 дана од дана извршења ремонта дизел мотора. Трошкови 

Квалитативног пријема иду на терет Наручиоца. 



          Сви ови радови од уградње дизел мотора на локомотиву и извршења пробних вожњи се 

обављају уз присуство и Контролно пријемног органа и Пружаоца услуге. 

                 

 

Мења се и гласи: 

          
             Наричилац доставља дизел моторе након потписивања Уговора и достављања 

банкарсе гаранције. Сви трошкови транспорта, утовар, истовар од места Наручиоца до 

места Пружаоца услуге  и обрнуто су у обавези Пружаоца услуге. 

            Заједничка дефектажа се врши код Пружаоца услуге где се раставља мотор и сачињава 

обострано потписан дефектациони записник. Након завршене дефектаже издаје се Поруџбеница 

од стране Наручиоца. Мерне листе доставља Наручилац приликом дефектаже. Мерне листе 

попуњава Пружалац услуге, а контролише Наручилац. 

            Рок  извршења оправке за оба мотора не може бити дужи од 180 радних  дана од дана 

извршења дефектаже. 

           За време трајања ремонта Наручилац ће одредити Контролно пријемни орган који ће 

пратити технолошки поступак ремонта и да ли је исти у складу са Уговором и техничким 

условима Прилога 1 Уговора. 

            Све потребне делове за ремонт обезбеђује Пружалац услуге. Делови који се уграђују 

морају бити оригинални. Рок за извршење дефектаже је 10 радних дана  по мотору од дана 

допреме мотора код Пружаоца услуге. 

            Обавеза  Пружаоца услуге је да све неисправне замењене делове, у поступку ремонта 

врати Наручиоцу уз записник о примопредаји.  

        Приликом испоруке Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу достави извештај о 

извршеним радовима и деловима који су уграђени у дизел моторе.              

           Гарантни рок за ремонтоване моторе је најмање 12 месеци од дана уградње, односно 18 

месеци од дана испоруке. 

         Квалитативни пријем вршиће се код Наручиоца, уз присуство Пружаоца услуге, када 

ће се извршити усаглашавање снаге групе дизел мотор – главни генератор и тада ће се 

извршити брзинска и бруто пробна вожња при максималном оптерећењу. Рок за извршење 

квалитативног пријема је 30 дана од дана извршења ремонта дизел мотора. Трошкови 

Квалитативног пријема иду на терет Пружаоца услуге. 

          Сви ови радови од уградње дизел мотора на локомотиву и извршења пробних вожњи се 

обављају уз присуство и Контролно пријемног органа и Пружаоца услуге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



На страни 28/53 
Паритет и рок испоруке 

Члан 5. 

Испорука  ремонтованих  дизел мотора за ДЕЛ 661  извршиће се у року  максимално до 180 

радних дана од дана дефектаже код ремонтера, обострано потписаног записника о дефектажи, а 

на основу издате наруџбенице. Испорука  ремонтованих  дизел мотора 661  која су предмет ове 

услуге извршиће се на паритету FCO место Наручиоца (у складу са INCOTERMS 2010). 

 

Технички услови 

Члан 6. 

Ремонтовани дизел мотори за ДЕЛ 661 из предмета овог Уговора морају задовољити све 

техничке и механичке карактеристике дефинисане техничким условима и према 

каратеристикама које су дефинисане у техничким условима сектора одржавања. 

 

Квалитативни и квантитативни пријем 

Члан 7. 

             Наричилац доставља дизел моторе након потписивања Уговора и достављања 

банкарске гаранције. Сви трошкови транспорта, утовар и истовар, од места Пружаоца 

услуге до места Наручиоца и обрнуто су у обавези Наручиоца. 

            Заједничка дефектажа се врши код Пружаоца услуге где се раставља мотор и сачињава 

обострано потписан дефектациони записник. Након завршене дефектаже издаје се Поруџбеница 

од стране Наручиоца. Мерне листе доставља Наручилац приликом дефектаже. Мерне листе 

попуњава Пружалац услуге, а контролише их Наручилац. 

            Рок  извршења оправке за оба мотора не може бити дужи од 180 радних  дана од дана 

извршења дефектаже. 

           За време трајања ремонта Наручилац ће одредити Контролно пријемни орган који ће 

пратити технолошки поступак ремонта и да ли је у складу са Уговорим и техничким условима 

Прилога 1 Уговора. 

            Све потребне делове за ремонт обезбеђује Пружалац услуге. Делови који се уграђују 

морају бити оригинални. Рок за извршење дефектаже је 10 радних дана по мотору од дана 

тдопреме мотора код Пружаоца услуге. 

           Обавеза  Пружаоца услуге је да све неисправне замењене делове, у поступку ремонта 

врати Наручиоцу уз записник о примопредаји.  

          Приликом испоруке Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу достави извештај о 

извршеним радовима и деловима који су уграђени у дизел моторе.              

           Гарантни рок за ремонтоване моторе је најмање 12 месеци од дана уградње, односно 18 

месеци од дана испоруке. 

         Квалитативни пријем вршиће се код Наручиоца када ће се извршити усаглашавање снаге 

групе дизел мотор – главни генератор и након извршене брзинске и бруто пробне вожње под 

максималним оптерећењем. Рок за извршење квалитативног пријема је 30 дана од дана 

извршења ремонта дизел мотора.  

          Сви ови радови од уградње дизел мотора на локомотиву и извршења пробних вожњи се 

обављају уз присуство и Контролно пријемног органа и Пружаоца услуге. 

                                      

Стручна комисија Наручиоца ће имати права да изврши преглед  ремонтованих дизел мотора 

661  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 од захтеваног, Наручилац рекламира Пружаоцу услуге    писменим 

путем у року од три (3)  дана од дана констататације наведеног. Пружалац услуге  је дужан да у 

року од 5 дана предложи начин за отклањање уочених недостатака и да изврши њихово 

отклањање у најкраћем могућем року, али не дужем  од петнаест (15) календарских дана.  

 

  Мења се и гласи: 

  



 
Паритет и рок испоруке 

Члан 5. 

Испорука  ремонтованих  дизел мотора за ДЕЛ 661  извршиће се у року  максимално до 180 

радних дана од дана дефектаже код ремонтера, обострано потписаног записника о дефектажи, а 

на основу издате наруџбенице. Испорука  ремонтованих  дизел мотора 661  која су предмет ове 

услуге извршиће се на паритету FCO место Наручиоца (у складу са INCOTERMS 2010). 

 

Технички услови 

Члан 6. 

Ремонтовани дизел мотори за ДЕЛ 661 из предмета овог Уговора морају задовољити све 

техничке и механичке карактеристике дефинисане техничким условима и према 

каратеристикама које су дефинисане у техничким условима сектора одржавања. 

 

Квалитативни и квантитативни пријем 

Члан 7. 

             Наричилац доставља дизел моторе након потписивања Уговора и достављања 

банкарске гаранције. Сви трошкови транспорта, утовар и истовар, од места Пружаоца 

услуге до места Наручиоца и обрнуто су у обавези Пружаоца услуге. 

            Заједничка дефектажа се врши код Пружаоца услуге где се раставља мотор и сачињава 

обострано потписан дефектациони записник. Након завршене дефектаже издаје се Поруџбеница 

од стране Наручиоца. Мерне листе доставља Наручилац приликом дефектаже. Мерне листе 

попуњава Пружалац услуге, а контролише их Наручилац. 

            Рок  извршења оправке за оба мотора не може бити дужи од 180 радних  дана од дана 

извршења дефектаже. 

           За време трајања ремонта Наручилац ће одредити Контролно пријемни орган који ће 

пратити технолошки поступак ремонта и да ли је у складу са Уговорим и техничким условима 

Прилога 1 Уговора. 

            Све потребне делове за ремонт обезбеђује Пружалац услуге. Делови који се уграђују 

морају бити оригинални. Рок за извршење дефектаже је 10 радних дана по мотору од дана 

тдопреме мотора код Пружаоца услуге. 

           Обавеза  Пружаоца услуге је да све неисправне замењене делове, у поступку ремонта 

врати Наручиоцу уз записник о примопредаји.  

          Приликом испоруке Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу достави извештај о 

извршеним радовима и деловима који су уграђени у дизел моторе.              

           Гарантни рок за ремонтоване моторе је најмање 12 месеци од дана уградње, односно 18 

месеци од дана испоруке. 

         Квалитативни пријем вршиће се код Наручиоца када ће се извршити усаглашавање снаге 

групе дизел мотор – главни генератор и након извршене брзинске и бруто пробне вожње под 

максималним оптерећењем. Рок за извршење квалитативног пријема је 30 дана од дана 

извршења ремонта дизел мотора.  

          Сви ови радови од уградње дизел мотора на локомотиву и извршења пробних вожњи се 

обављају уз присуство и Контролно пријемног органа и Пружаоца услуге. 

                                      

Стручна комисија Наручиоца ће имати права да изврши преглед  ремонтованих дизел мотора 

661  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 од захтеваног, Наручилац рекламира Пружаоцу услуге    писменим 

путем у року од три (3)  дана од дана констататације наведеног. Пружалац услуге  је дужан да у 

року од 5 дана предложи начин за отклањање уочених недостатака и да изврши њихово 

отклањање у најкраћем могућем року, али не дужем  од петнаест (15) календарских дана.  

 

 

 



 

2.   Наручилац допуњује Конкурсну документацију у делу додатни услови у 

складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама тако да: 

 

- сви потенцијални понуђачи и подизвођачи морају да докажу да над њима није 

покренут поступак стечаја и ликвидације, односно предходни стечајни поступак. 

Доказ: Потврде издате од надлежних државних институција 

 

- сви потенцијални понуђачи и подизвођачи морају да докажу да нису били  

неликвидани у последњих шест месеци од дана објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки - Претраживање дужника у 

принудној наплати: www.nbs.rs 

Доказ: Потврда Народне банке Србије (уколико потенцијални понуђач има 

седиште у другој држави , доставља потврду надлежне институције своје државе) 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. 

 

 

 

     Остали услови и делови конкурсне документације остају непромењени. 

 

 

 

                                                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ                   

                                                                                                                НАБАВКУ ЈНОП/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


