АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ
“СРБИЈА КАРГО“ Београд, Немањина 6
............................................................................................................................................
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број:22/2019- 1648
Датум: 28.08.2019
Предмет : Измене Конкурсне документације број 3 за јавну набавку
услуга ЈНМВ/24 - Ремонт ососвинских слогова
Приликом израде Конкурсне документације ЈНМВ/24 - Ремонт ососвинских слогова
дошло је до техничких грешака које исправљамо по реду:
1. На насловнох страни стоји : ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ а
треба да стоји ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
2. На страни 2 стоји:
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Законa), чл. 5. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке
о покретању поступка јавне набавке добара: Ремонт осовинских склопова у
отвореном поступку јавне набавке, деловодни број 1/2019-3766 од 22.07.2019.
године и Решења о образовању комисије, деловодни број 1/2019-3766/1 од
22.07.2019. године припремљена је .
а треба да стоји:
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Законa), чл. 5. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке
о покретању поступка јавне набавке добара: Ремонт осовинских склопова у
поступку јавне набавке мале вредности деловодни број 1/2019-3766 од
22.07.2019. године и Решења о образовању комисије, деловодни број 1/20193766/1 од 22.07.2019. године припремљена је .
На истој страни у наслову је :
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку у отвореном поступку добара: Ремонт
осовинских склопова
а треба да стоји:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности услуга: Ремонт осовинских склопова

3. На страни 3 ставка Врста поступка јавне набавке – стоји : Предметна јавна
набавка се спроводи као јавна набавка у отвореном поступку – набавкa добара,
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. а
треба да стоји:
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности услуга
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке у отвореном поступку - ЈНМВ/24 је набавка добара:
Ремонт осовинских склопова а треба да стоји:
Предмет јавне набавке мале вредности је
осовинских склопова

- ЈНМВ/24 је услуга: Ремонт

4. На страни 4 стоји:
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара и на којој се, на предњој страни, ставља заводни
печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну
набавку у отвореном поступку добара: Ремонт осовинских склопова ЈНМВ/24 - НЕ ОТВАРАТИ”. а треба да стоји:
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара и на којој се, на предњој страни, ставља заводни
печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну
набавкумале вредности услуга : Ремонт осовинских склопова - ЈНМВ/24 НЕ ОТВАРАТИ”.
а треба да стоји:
5. На страни 5 стоји: Предмет јавне набавке број ЈНМВ/24 је набавка добара:
Ремонт осовинских склопова а треба да стоји:
Предмет јавне набавке број ЈНМВ/24 је набавка услуга : Ремонт осовинских
склопова
Ознака из ОРН је
склопова

502211300 – Услуге поправке и одржавања осовинских

6. На страни 9 стоји :
Понуду доставити на адресу: „СРБИЈА КАРГО“ а.д. Београд - Немањина број 6
– соба 510 на трећем спрату,11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку добара - Ремонт осовинских склопова , јавна набавка у отвореном
поступку број ЈНМВ/24- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 09.09.2019. године до 10.00
часова, без обзира на начин достављања.
а треба да стоји:

Понуду доставити на адресу: „СРБИЈА КАРГО“ а.д. Београд - Немањина број 6
– соба 510 на трећем спрату,11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку добара - Ремонт осовинских склопова , јавна набавка мале
вредности број ЈНМВ/24- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 09.09.2019. године до 10.00
часова, без обзира на начин достављања.
7. На страни 54 стоји:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке у отвореном поступку добара – Ремонт осовинских
склопова- ЈНМВ/24, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
а треба да стоји:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Ремонт осовинских
склопова- ЈНМВ/24, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
8. На страни 55 у наслову стоји: ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
а треба да стоји:
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
9. Члан 3 Уговора за Партију 1 мења се из 4.900.000,00 у 4.200.000,00
10. Члан 4 Уговора за Партију 1 и Партију 2 мења се и уместо ,, Све трошкове
транспорта сноси купац,, . треба да стоји ,, Све трошкове транспорта сноси
Пружалац услуге,,
11. Члан 5 модела Уговора мења се и гласи:
Пружалац услуге је у обавези да у максималном року од 2 (два) дана од
дана пријемаобавештења од наручиоца да су ососвунски склопови
спремни за преузимање , изврши преузимање истих и изврши отпрему
истих на оправкуу своју ремонтну радионицу. Након преузимања
ососвинских склопова од Наручиоца Пружалац услуге је је у обавези да
писаним путем обавести наручиоца да су ососвински склопови спремни
за дефектажу у максималном року од 2 (два) дана од дана пријема истих
на оправку. Рок за завршетак ремонта ососвинског склопа по извршеној
дефектажи је 5 (пет) дана.
Рок за извршење услуге (дефектажа + ремонт) је 7 (седам) дана од дана
преузимања ососвинског склопа од Наручиоца. По извршеном
квалитатаивном пријему осовинског склопа, након ремонта рок за

допрему ремонтованог склопа Наручиоцује максимално 2 (два) дана –
обавеза пружаоца услуге.

12. Део обрасца понуде мења се :
Укупна Вредност понуде без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Вредност понуде са ПДВ-ом:
Начин и рок плаћања:
Рок испоруке:

Паритет испоруке:
Гарантни рок (минимално 12 месеци):
Важност понуде:
Остало:
Комисија

Максимално 9 (девет) дана од
дана преузимања осовинског
склопа на оправку од
наручиоца услуге
FCO Ниш магацин 213
90 дана

