
 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ 

Београд, Немањина 6 
____________________________________________________________________________________________ 

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 22/2020 - 615 

Датум: 30.04.2020. 

                                                                                    

ПРЕДМЕТ:  Питања и одговори бр. 3 за јавну набавку у отвореном поступку 

Моноблок точкови за теретна кола ЈНОП/39 

        

Питање: 

У изменама и допунама бр. 1 за предметну јавну набавку, од 03.03.2020., 

написали сте да се мењају делови Модела уговора како би било омогућено и 

страним понуђачима да учествују. Међутим, сами обрасци (на пример 

Образац понуде, као ни сам Модел уговора који се попуњава и оверава) у 

конкурсној документацији нису измењени, па Вас молим за појашњење у вези 

попуњавања образаца приликом формирања понуде. Наиме, пошто је 

документација у пдф формату, није могуће радити измене у њој, а нису 

објављени кориговани обрасци. Да ли то значи да се попуњавају постојећи 

обрасци, иако не садрже актуелну измену? 

Исто питање се односи и на неизмењен податак о дозвољеној 

неуравнотежености обрађеног монобиок точка у Прилогу уз Уговор, где стоји 

да она износи 75 gм (Е2), док сте у Питањима и одговорима бр. 2 од 

02.04.2020. написали да она, у складу са стандардом ЕН 13262, износи 125 gм 

(Е3). Да ли се у понуди доставља потписан Прилог уз Уговор са неиспрaвним 

податком? 

Одговор: 

Поштовани, 

 

У Изменама и допуна број 2. ће у прилогу бити додат нови Модел уговора са 

прилогом 1 и страна Образца понуде где се уписују цене. 

 

Питање; 

На страни 3 конкурсне документације, у тачки 5. Критеријум и елементи 

критеријума за доделу уговора, у ставу 2 наведено је: 

„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)”. 

С обзиром на то да је паритет испоруке у понуди домаћих понуђача ФЦО 

магацин купца, претпостављамо да се овај став односи на понуде страних 

понуђача, датих на паритету ДАП магацин купца. 

Молимо за информацију колико износе ти трошкови? 

 

Одговор: 

Поштовани, 

 

Тарифни став за точкове је 8607 19 10 00 – Осовине, освински слогови, точкови и 

делови точкова. Стопа царине је 1% од вредности робе а ПДВ износи 20%. У колико 

роба има статус робе са EU преференцијалним пореклом и прати је документ EUR 1 



онда сте ослобођени од плаћања царине, такође и у случају да је роба 

преференцијалног порекла из Руске Федерације и прати је документ CT2 стопа 

царине је 0% 

 

Питање; 

Прихватили сте да страни понуђачи могу доставити понуде у ЕУР. Нисте 

објаснили како ће се понуда у ЕУР-има упоређивати са понудом израженом у 

динарима. 

Питање: да ли ће курс динар — евро на дан отварања понуда важити до краја 

реализације уговoра 

 

Одговор: 

Поштовани, 

 

Рачуна се средњи курс Народне Банке Србије на дан отварања понуда и он важи до 

краја реализације Уговора. 

 

 

 Срдачан поздрав ! 


