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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН 42/2019 бр.2
( Јавна набавка у отвореном поступку са предлогом за закључењње оквирног споразума –
Укључно искључне тачке за путне прелазе – по партијама)
1. У конкурсној документацији на страни 34 стоји
6.12.2. Понуђач је дужан да уз понуду достави:
Оригинал писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања
банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења оквирног
споразума, (модел писма о намерама – Образац 6б – дат у поглављу X ове конкурсне
документације) и то:
потписано и печатом оверено оригинал писмо о намерама пословне банке да ће у моменту
потписивања оквирног споразума доставити наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла у износу од 10% од вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, са роком
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости, на име
гаранције за добро извршење посла (модел писма о намерама - Образац 6б – дат у поглављу X
ове конкурсне документације).
Поднето писмо о намерама не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или умањену месну
надлежност за решавање спорова.
Мења се и гласи
6.12.2. Понуђач је дужан да уз понуду достави:
Оригинал писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања
банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења појединачних
Уговора, (модел писма о намерама – Образац 6б – дат у поглављу X ове конкурсне
документације) и то:
потписано и печатом оверено оригинал писмо о намерама пословне банке да ће у моменту
потписивања појединачних Уговора доставити наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла у износу од 10% од вредности појединачних Уговора, без ПДВ-а, са роком
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости, на име
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гаранције за добро извршење посла (модел писма о намерама - Образац 6б – дат у поглављу X
ове конкурсне документације).
Поднето писмо о намерама не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или умањену месну
надлежност за решавање спорова.
2. У конкурсној документацији на страни 63 стоји
(Образац 6б)
(модел писма о намерама)
Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције за добро извршење посла за јавну набавку у отвореном поступку са
предлогом за закључење оквирног споразума - Укључно-искључне тачке за путне
прелазе, Партија 1
јавна набавка број 42/2019
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив банке) овим
потврђује спремност да ће у случају потребе издату безусловну, неопозиву, наплативу на први
позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за добро
извршење посла, по налогу нашег клијента _______________________________ (уписати
назив понуђача), након што наш депонент, по потписивању оквирног споразума са
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, а везано за јавну набавку, Укључноискључне тачке за путне прелазе, Партија 1, јавна набавка број 42/2019, са роком важења 30
дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости, у износу од 10% од
вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, а максимално до ___________________ динара
(словима: __________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: доставља се уз понуду

Мења се и гласи
(Образац 6б)
(модел писма о намерама)
Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције за добро извршење посла за јавну набавку у отвореном поступку са
предлогом за закључење оквирног споразума - Укључно-искључне тачке за путне
прелазе, Партија 1
јавна набавка број 42/2019
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив банке) овим
потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, неопозиву, наплативу на први
позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за добро
извршење посла, по налогу нашег клијента _______________________________ (уписати
назив понуђача), након што наш депонент, по потписивању појединачних Уговора на основу
оквирног споразума са „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, а везано за јавну
набавку, Укључно-искључне тачке за путне прелазе, Партија 1, јавна набавка број 42/2019, са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости, у
износу од 10% од вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, а максимално до
___________________ динара (словима: __________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: доставља се уз понуду

3. У конкурсној документацији на страни 85 стоји
(Образац 6б)
(модел писма о намерама)
Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције за добро извршење посла за јавну набавку у отвореном поступку са
предлогом за закључење оквирног споразума - Укључно-искључне тачке за путне
прелазе, Партија 2
јавна набавка број 42/2019
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив банке) овим
потврђује спремност да ће у случају потребе издату безусловну, неопозиву, наплативу на први
позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за добро
извршење посла, по налогу нашег клијента _______________________________ (уписати
назив понуђача), након што наш депонент, по потписивању оквирног споразума са
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, а везано за јавну набавку, Укључноискључне тачке за путне прелазе, Партија 2, јавна набавка број 42/2019, са роком важења 30
дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости, у износу од 10% од
вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, а максимално до ___________________ динара
(словима: __________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: доставља се уз понуду

Мења се и гласи
(Образац 6б)
(модел писма о намерама)
Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције за добро извршење посла за јавну набавку у отвореном поступку са
предлогом за закључење оквирног споразума - Укључно-искључне тачке за путне
прелазе, Партија 2
јавна набавка број 42/2019
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив банке) овим
потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, неопозиву, наплативу на први
позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за добро
извршење посла, по налогу нашег клијента _______________________________ (уписати
назив понуђача), након што наш депонент, по потписивању појединачних Уговора на основу
оквирног споразума са „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, а везано за јавну
набавку, Укључно-искључне тачке за путне прелазе, Партија 2, јавна набавка број 42/2019, са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости, у
износу од 10% од вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, а максимално до
___________________ динара (словима: __________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: доставља се уз понуду

4. У конкурсној документацији на страни 107 стоји
(Образац 6б)
(модел писма о намерама)
Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције за добро извршење посла за јавну набавку у отвореном поступку са
предлогом за закључење оквирног споразума - Укључно-искључне тачке за путне
прелазе, Партија 2
јавна набавка број 42/2019
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив банке) овим
потврђује спремност да ће у случају потребе издату безусловну, неопозиву, наплативу на први
позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за добро
извршење посла, по налогу нашег клијента _______________________________ (уписати
назив понуђача), након што наш депонент, по потписивању оквирног споразума са
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, а везано за јавну набавку, Укључноискључне тачке за путне прелазе, Партија 2, јавна набавка број 42/2019, са роком важења 30
дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости, у износу од 10% од
вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, а максимално до ___________________ динара
(словима: __________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: доставља се уз понуду

Мења се и гласи
(Образац 6б)
(модел писма о намерама)
Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције за добро извршење посла за јавну набавку у отвореном поступку са
предлогом за закључење оквирног споразума - Укључно-искључне тачке за путне
прелазе, Партија 3
јавна набавка број 42/2019
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив банке) овим
потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, неопозиву, наплативу на први
позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за добро
извршење посла, по налогу нашег клијента _______________________________ (уписати
назив понуђача), након што наш депонент, по потписивању појединачних Уговора на основу
оквирног споразума са „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, а везано за јавну
набавку, Укључно-искључне тачке за путне прелазе, Партија 3, јавна набавка број 42/2019, са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости, у
износу од 10% од вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, а максимално до
___________________ динара (словима: __________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: доставља се уз понуду

5. У конкурсној документацији на страни 128 стоји
(Образац 6б)
(модел писма о намерама)
Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције за добро извршење посла за јавну набавку у отвореном поступку са
предлогом за закључење оквирног споразума - Укључно-искључне тачке за путне
прелазе, Партија 4
јавна набавка број 42/2019
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив банке) овим
потврђује спремност да ће у случају потребе издату безусловну, неопозиву, наплативу на први
позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за добро
извршење посла, по налогу нашег клијента _______________________________ (уписати
назив понуђача), након што наш депонент, по потписивању оквирног споразума са
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, а везано за јавну набавку, Укључноискључне тачке за путне прелазе, Партија 4, јавна набавка број 42/2019, са роком важења 30
дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости, у износу од 10% од
вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, а максимално до ___________________ динара
(словима: __________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: доставља се уз понуду

Мења се и гласи
(Образац 6б)
(модел писма о намерама)
Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције за добро извршење посла за јавну набавку у отвореном поступку са
предлогом за закључење оквирног споразума - Укључно-искључне тачке за путне
прелазе, Партија 4
јавна набавка број 42/2019
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив банке) овим
потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, неопозиву, наплативу на први
позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за добро
извршење посла, по налогу нашег клијента _______________________________ (уписати
назив понуђача), након што наш депонент, по потписивању појединачних Уговора на основу
оквирног споразума са „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, а везано за јавну
набавку, Укључно-искључне тачке за путне прелазе, Партија 4, јавна набавка број 42/2019, са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости, у
износу од 10% од вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, а максимално до
___________________ динара (словима: __________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: доставља се уз понуду

6. У конкурсној документацији на странама 69,91,112 и 134 стоји
За Уговоре у 2020.год.
Понуђач ће приликом потписивања оквирног споразума доставити Купцу као средство
финансијског обезбеђења испуњења уговорених обавеза:
- банкарску гаранцију за добро извршење посла (образац 6в) у износу од 10% од вредности
оквирног споразума без ПДВ-а, која је неопозива, безусловна, платива на први позив и без
приговора са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
оквирног споразума у целости.
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења продавцу, пре истека рока трајања,
осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.
Продавац је дужан да, приликом потписивања Уговора, а најкасније у року од 8 дана од дана
закључења Уговора, преда купцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у
износу од десет (10%) процената од вредности Уговора без ПДВ-а, која је неопозива,
безусловна, платива на први позив, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за
коначно извршење посла, у целости. Достављање банкарске гаранције из овог члана, сматраће
се уговорном обавезом, те недостављање исте сматра се неиспуњењем обавеза дефинисаних
овим Оквирним споразумом.
Наведено средство финансијског обезбеђења Купац има право да активира у случају да
Продавац у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава
на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида оквирног споразума.
Гаранција за добро извршење посла је изражена у динарима и у облику предвиђеном
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.
У случају продужетка рока за извршење уговорене обавезе, Продавац је у обавези да Купцу
достави нова средства гаранције за добро извршење посла са продуженим роком важности
дужим 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
Мења се и гласи
За Уговоре у 2020.год.
Понуђач ће приликом потписивања појединачних Уговора на основу оквирног споразума
доставити Купцу као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорених обавеза:
- банкарску гаранцију за добро извршење посла (образац 6в) у износу од 10% од вредности
оквирног споразума без ПДВ-а, која је неопозива, безусловна, платива на први позив и без
приговора са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење
оквирног споразума у целости.
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења продавцу, пре истека рока трајања,
осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.
Купац не може вратити средство финансијског обезбеђења продавцу, пре истека рока трајања,
осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.
Продавац је дужан да, приликом потписивања Уговора, а најкасније у року од 8 дана од дана
закључења Уговора, преда купцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у
износу од десет (10%) процената од вредности Уговора без ПДВ-а, која је неопозива,
безусловна, платива на први позив, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за
коначно извршење посла, у целости. Достављање банкарске гаранције из овог члана, сматраће
се уговорном обавезом, те недостављање исте сматра се неиспуњењем обавеза дефинисаних
овим Оквирним споразумом.

Наведено средство финансијског обезбеђења Купац има право да активира у случају да
Продавац у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава
на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида оквирног споразума.
Гаранција за добро извршење посла је изражена у динарима и у облику предвиђеном
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.
У случају продужетка рока за извршење уговорене обавезе, Продавац је у обавези да Купцу
достави нова средства гаранције за добро извршење посла са продуженим роком важности
дужим 30 дана од новоутврђеног рока за извршење посла.
КОМИСИЈА ЗА ЈН

