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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
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Број: 24/2020-78
Датум: 13.01.2020.
ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 10 за јавну набавку радова на изградњи нове
железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у Крагујевцу, у
отвореном поступку, набавка бр. 79/2019
Питање бр. 1:
„У одговорима бр. 6, заведеним под 24/2019-4331 од 30.12.2019. године, у одговору
на питање бр. 8, рекли сте да се у Моделу Уговора не спомиње дужина пруге, а ако
уводну одредбу модела уговора не сматрате делом уговора зашто онда стоји у
моделу уговора, усагласите, поново вас молимо, Модел уговора са захтевима из
конкурсне документације, с обзиром да је уговор обавезујући документ за обе
стране..“.
Одговор. бр. 1:
Уводне одредбе Уговора јесу део Уговора. У истима је наведен као основ за
закључивање Уговора закључак Владе Републике Србије од 31.10.2019. године и
део образложења који прати наведени закључак, што је чињенично стање.
Обзиром да Понуђачи сматрају да овакав текст у Моделу уговора представља
неусаглашеност, извршиће се измена Модела уговора.
Питање бр. 2
„У члану 1 Модела уговора под тачком 1) пише:
„Термин „Уговор“ или „овај Уговор“ обухвата клаузуле Уговора као и садржинуу свих
прилога и саставних делова Уговора, тако да свако позивање на Уговор има значење
истовременог позивања и на његове прилоге и саставне делове, осим ако је у
Уговору изричито утврђено другачије“
Молимо вас појасните шта значи реч „клаузуле“, и молимо да се у Уговору на једном
месту наведу сви прилози уз уговор, како би свакој уговорној страни било јасно и
недвосмислено шта све чини саставни део уговора.“
Одговор бр. 2:
Клаузула може имати различита значења у зависности од контекста, а у овом
контексту се мисли на чланове уговора.
У члану 1 Модела уговора наведена је свеобухватна дефиниција појма „Уговор“.
Овај уговор не садржи прилоге, а његов саставни део је понуда изабраног
Понуђача, како је то наведено у ставу 2., члана 3. Модела уговора.
Питање бр. 3:
„У члану 1 Модела уговора под тачком 2) последња реченица је нејасна.
„Тендерска документација чији је саставни део овог Уговора“

Молимо да је исправите како би свима била јасна“.
Одговор бр. 3:
Последња реченица ће бити измењена, јер је саставни део Тендерске
документације Модел уговора.
Питање бр. 4:
У члану 2 Модела уговора дајете приоритет документације:
„У случају постојања било каквих разлика или неслагања или било које друге
недоследности у Уговору, приоритет у тумачењу воље уговорних страна врши се
према следећем приоритетном редоследу:
1. Тендерска документација
2. Понуда Бр.________________.“
Молимо да размотрите ово, јер није баш у сагласности са нашом законском
регулативом, а ни праксом. Модел уговора је дат у конкурсној документацији а
понуђачи који хоће да учествују у јавној набавци морају га прихватити, па чак и ако
наручилац не жели да измени очигледне грешке у њему. Тендерска документација
није и не може бити саставни део уговора, јер је уговор саставни део тендерске
документације па се прави зачарани круг.
молимо вас да размислите о овом члану, а нарочито , што сте изоставили измене
конкурсне документације, као и питања и одговоре, који дају појашњења конкурсне
документације.
Одговор бр. 4:
Понуда треба да буде састављена у свему према захтевима из Тендерске
документације. Међутим, уколико се након потписивања уговора евентуално
деси да постоје неусаглашености између ова два документа, приоритет у
тумачењу воље уговорних стране имаће Тендерска документација. Да би се
појаснило, иако се то подразумева, члан 2. Модела Уговора ће се
преформулисати на следећи начин:
„У случају постојања било каквих разлика или неслагања или било које друге
недоследности у Уговору, приоритет у тумачењу воље уговорних страна врши
се према следећем приоритетном редоследу:
1. Тендерска документација са свим изменама и
укључујући и одговоре на питања који је појашњавају,
2. Понуда Бр.________________.“

допунама,

Питање бр. 5:
У Моделу уговора свуда пише понуда бр.
од
2019. године. и у Обрасцу
понуде такође стоји година 2019. Понуду нисмо завели у прошлој години, како да
упишемо 2020. годину, када немамо право да мењамо конкурсну документацију?“
Одговор бр. 5:
Извршиће се исправке и у Моделу уговора и у Обрасцима понуде тако да свуда
стоји 2020. година уместо 2019. године.
Питање бр. 6:
„Члан 1 Модела уговора тачка 7) није у сагласности са ЗЈН члан 81 став 4, односно у
Тачки 7стоји уговор о конзорцијуму, а закону пише Споразум.

молимо да се придржавате Закона о јавној набавци, као и да ускладите конкурсну
документацију (стр. 39: „Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о
заједничком извршењу јавне набавке садржаће и податак о понуђачу који ће у име
групе понуђача потписати Модел уговора“; стр. 42: „Уколико заједничку понуду
подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке,...“).
Одговор бр. 6:
Следи измена конкурсне документације.
Питање бр. 7:
„За камионе кипере Услови (стр. 30 и 31 конкурсне документације) и Докази (стр. 31)
се разликују. Молимо да усагласите. Имајући на уму важност тачности конкурсне
документације (тј. тендерске документације).“
Одговор бр. 7:
У питању је техничка грешка на страни 31, у Одељку „Докази“, ради се о
камионима киперима за транспорт асфалт бетона (10m3) и камионима киперима
25t/(6 до 10 m3), као што је наведено у Обрасцу 13, стр. 74-75/100 конкурсне
документације.
Следи измена конкурсне документације.
Питање бр. 8:
„У одговорима бр. 6 на питање бр. 1 одговорили сте да је Налогодавац онај ко је
наведен у споразуму о заједничком наступању (видите и питање у овом допису под
бр. 6-у моделу Уговора стоји уговор о конзорцијуму), али образац за гаранцију за
озбиљност понуде је опет немогуће попунити у случају заједничког наступања јер
стоји број понуде, а понуду заводи водећи члан групе понуђача или носилац посла.
Ево шта пише у Моделу гаранције:
„Врста гаранције: Банкарска гаранција за озбиљност понуде
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „Инфраструктура железнице Србије“ ад 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 извођење радова (опис радова), поднео Вама своју
понуду бр. ………… од ……….“
Опет вас најљубазније молимо, да нам објасните како да попунимо модел гаранције,
у случају да један члан групе вади гаранцију, а други члан је водећи члан (носилац
понуде) који доставља понуду (и заводи понуду).“
Одговор бр. 8:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у име групе понуђача, као
налогодавац, доставља онај члан групе понуђача кога по слободној вољи, у
складу са одредбама Споразума о заједничком наступању, одреди група
понуђача, односно, банкарска гаранција гласи на његово име.
У делу „...поднео Вама своју понуду бр. ………… од ……….“, уписује се број
заједничке понуде коју подноси група понуђача
Комисија за јавну набавку

