
 
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 
 

 

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина 6 

Телефон: +381 11 362-00-94 

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs  

Број: 24/2018 - 1463 

Датум: 28.06.2018.     

 
 

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне бр. 1  

Јавна набавка мале вредности резервни делови и материјал за локалне 

радио-мреже, по партијама, набавка бр. 38/18 

   

  

1) У одељку III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО 

ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК; део ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, мења се и 

допуњује , како следи: 

 Табела 4 (на стр.7); тј. мења се тачка 4.6 и додаје тачка 4.8, тако да Табела 

4. сада гласи :   

 

Р.Бр.              П а р а м е т а р                  М е р а    п а р а м е т р а 
4.1 Фреквенцијски опсег VHF 136-174 MHz; UHF  403-470 MHz 
4.2 Начин рада- модулација 16K0F3E / 11K0F3E (аналогно) 

7K60F1E / 7K60FXE (дигитално: 12.5 

kHz- говор) 
7K60F1D / 7K60FXD (дигитално: 12.5 

kHz- подаци) 

7K60F1W (дигитално: комбинација од 

12.5 kHz говор и подаци) 

ETSI TS 102 361-1/2/3 
4.3 Фреквенцијски размак канала 12,5/20/25KHz 
4.4 Стабилност фреквенције ± 1,5 ppm 
4.5 Температурни опсег -30

0 
C  +60

0
 C 

4.6 Број канала  Минимално 160 

4.7 Напон напајања DC 13,6VDC ± 15%VDC 

4.8 Сигнализација и сквелч 
Аналогна 5 тонска сигнализација и 

PL/DPL 
4.9 Заштита од прашине и влаге IP54 
4.10 Заштита на ударце и вибрације MIL – STD – 810 C/D/E/F/G 

 

 Тачка 10.  Антене (стр.10);  Омнидирективне антене, мења се и гласи : 

 

Омнидирективне антене морају да имају следеће карактеристике: 

o опсег VHF (147-155 MHz), добитак мин.3.8 dBi; 

o опсег UHF (440-470MHz) добитак 2dBi 
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2) У одељку III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО 

ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК; ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА ЗА 

ПАРТИЈУ 1 (на стр.10),  алинеја 1: 

 Понуђач мора имати сервис, и мора доставити важећи сертификат за 

сервисирање понуђене опреме издат од стране произвођача 

Мења се и гласи: 

 Понуђач  мора да предвиди  сервис код произвођача или овлашћеног 

сервисера,  за сву понуђену опрему из Партије 1, у гарантном року,  са 

могућношћу сервисирања опреме  и у вангарантном року. 

 

3) У одељку V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, Тачка 2. 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА,  

последња алинеја (стр. 18): 

 За Партију 1- Понуђач мора доставити важећи сертификат за сервисирање 

понуђене опреме издат од стране произвођача 
 

Брише се. 

 

4) У одељку VII a - Модел уговора за Партију 1 (стр. 35) , чл. 4. Технички услови, 

сервисирање опреме и обука, став 3: 

 Продавац се обавезује да обезбеди сервис за сервисирање опреме из члана .1 

Уговора.. Овлашћени сервисер за сервисирање опреме је 

_______________________. 

  Мења се и гласи: 

 Продавац  мора да обезбеди сервис код произвођача или овлашћеног 

сервисера,  за сву понуђену опрему  у гарантном року,  са могућношћу 

сервисирања опреме  и у вангарантном року. 
 

5) Продужава се рок за достављање понуда.  

 Нови рок за достављање понуда је 06.07.2018.године, до 12,00 часова. 

 Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање 

понуда, тј. 06.07.2018. године, са почетком у 13.00 часова. 

 

 

Остали део конкурсне документације остаје непромењен. 
 

 

У прилогу измена и допуна :  

 

- Нов модел Уговора за Партију 1 
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VII а МОДЕЛ УГОВОРА  

За Партију 1- резервни делови за локалне радио мреже-уређаји 

 

 

1) „Инфраструктура  железнице Србије“ ад, Београд, Немањина 6, ПИБ 109108420,  

матични број 21127094, које представља вршилац дужности  генералног директора  Др 

Мирољуб Јевтић (у даљем тексту: Купац), 

  

и  

 

2) ________________________________  из_____________,  улица 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Продавац) 

 

закључују 

 
УГОВОР О ИСПОРУЦИ ДОБАРА  

 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора je испорука резервних делова за локалне радио мреже-уређаји, 

према ценама из спецификације како следи: 

 

редни 

број назив  

јед.мере количина јед.цена, 

РСД без 

ПДВ-а 

укупно, 

РСД без 

ПДВ-а 

1 Репетиторска ВХФ 

радио-станица 

Компл. 
1 

  

2 Фиксна радио-станица 

ВХФ 

Компл. 
6 

  

3 Фиксна радио-станица 

УХФ 

Компл. 
8 

  

4 Преносна радио-

станица УХФ 

Компл. 
18 

  

Укупна вредност у динарима, без ПДВ-а  

 

Цена укључује  и обуку за рад и одржавање уређаја из члана 4.Уговора.. 

Цене су фиксне и не могу се мењати.  

       

      Члан 2. 

Вредност Уговора 

 

Укупна вредност робе  из члана 1. овог уговора износи до____________________ динара без 

ПДВ-а, ( словима:  _____________________________________________________)                                                                                                                            

односно _________________________________динара са ПДВ-ом,  

( словима:  _____________________________________________________) 
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Члан 3. 

Услови и начин плаћања 

 

Купац ће плаћање вршити на основу достављеног рачуна за извршену испоруку на рачун и 

према инструкцијама Продавца. Уз рачун неопходно је доставити и записник о  

квалитативном пријему робе  из члана 7. Уговора. 

 

Начин плаћања је: одложено, 45 дана од дана испостављања  рачуна. 
 

 

Технички услови, сервисирање опреме и обука 

 Члан 4. 

 

Продавац је обавезан да испоручи уређаје из члана 1. Уговора у свему  техничким условима 

из одељка III конкурсне документације, који представљају саставни део овог Уговора. 

Уз радио-станице Продавац је дужан да достави  сервисно упутство, интерфејс са 

припадајућим прибором  за везу рачунар- радио-станица и софтвер за конфигурисање 

(програмирање) радио-станица. 

Продавац  мора да обезбеди сервис код произвођача или овлашћеног сервисера,  за сву 

понуђену опрему у гарантном року,  са могућношћу сервисирања опреме  и у вангарантном 

року. 

 

Продавац се обавезује да обезбеди  одговарајућу обуку за рад и одржавање уређаја из члана 

1. Уговора 

 

Рок испоруке 

Члан 5. 

 

Рок испоруке је ___________дана од дана пријема поруџбенице. 

 

Место  

Члан 6. 

 

Продавац се обавезује да уређаје испоручи у  магацин купца у Батајници. 
 

 

Контрола квалитета – квалитативни пријем 

Члан 7. 

 

Kвалитативни пријем предметних добара вршиће контролно-пријемни орган Купца, у складу 

са Техничким условима пре испоруке код Продавца, о чему ће бити сачињен Записник о 

квалитативном пријему. 

Купац ће писаним путем обавестити Продавца ко су његови Контролно-пријемни органи.  

Контролно-пријемни орган ће имати права да изврши преглед односно испитивање 

предметних добара из овог Уговора како би потврдио да су у сагласности са уговорним 

спецификацијама и то без посебних трошкова по крајњег корисника. 

Уколико нека прегледана или испитана предметна добра не одговарају спецификацијама, 

Купац може да одбије предметна добара, а Продавац може било да замени одбијена 
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предметна добара или да изврши потребне измене и задовољи услове из спецификације без 

наплате трошкова од Купца. 

Предметна добра могу бити отпремљена само након извршеног квалитативног пријема.  

Трошкове квалитативног пријема сноси Продавац. 

Квантитиван пријем ће се вршити након извршеног квалитативног пријема, по приспећу робе 

у магацин Купца. 

 

Гаранција за квалитет 

Члан 8. 

 

Гаранција за испоручену опрему износи _______________ месеци. Гаранција почиње да тече 

од дана испоруке робе у магацин Купца. 

Продавац је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току гарантног 

рока. 

Наручилац и корисници задржавају право рекламације на квалитет испоручених средстава 

која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.  

За настале рекламације, Купац сачињава комисијски записник и писану рекламацију 

доставља Продавцу. Продавац је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од 

дана пријема рекламације.  

 

Гаранција за добро извршење посла 

Члан 9. 

 

Продавац ће по закључивању Уговора доставити Наручиоцу бланко соло меницу са 

меничним овлашћењем на 10% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 30 дана 

од уговореног рока за коначно извршење посла.  

Такође је потребно доставити и копију депо картона лица овлашћених за потписивање и 

потврду пословне банке која представља доказ да је меница регистрована код Народне банке 

Србије. 

 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Продавац 

доставља ново менично овлашћење на исти износ са 30 дана дужим роком важења од 

новоутврђеног рока за извршење Уговора. 

 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

 

Виша сила 

Члан 10. 

 

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 телексом да обавести 

другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговрне обавезе. Уговорна 
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страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности из тачке (става) 1 овог 

члана, 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. 

Члан 11. 

 

За сва преостала питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се позитивни  

законски прописи. 

Члан 12. 

 

У случају спора који би могао настати у вези са овим Уговором, надлежан је Привредни суд 

у Београду. 

Члан 13. 

 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само уз писану  сагласност уговорних страна. 

Члан 14. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања  уговорних страна, достављањем 

средства обезбеђења уговора из члана 9. Уговора. 

 

Члан 15. 

 

Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Кпац задржава 3 (три), а 

Продавац 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

за ПРОДАВЦА 

 

 

 

 

____________________________ 

за КУПЦА 

''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. 

вд генерални директор  

 

 

_____________________________________ 

Др Мирољуб Јевтић 

 

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке 
 

 
 
 

 


