
 

 

 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6 
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Београд, Здравка Челара 14а 

Телефон: +381 11 3292082 

Фаx: +381 11 3290740 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број: 33/2015 - 1421 

Датум: 11.03.2015. 

   

                                                 

Предмет: Објашњење у вези конкурсне документације за јавну набавку услуге 

ремонта ZF мењача (ZF 4WG-65II) са машине 08-32 бр. 2276 са набавком и 

уградњом делова, ремонт преносника снаге са машине 09-32CSM бр. 2288 и 

ремонта мењача AK 6-80 са бирачем брзине са машине 08-32 бр. 2089 и ремонта 

бирача брзине са машине 07-32 бр. 1810, у преговарачком поступку са 

објављивањем позива по партијама број 22/2014:  

 

Питања:  

Поштовани молимо вас да нам одговорите на следећа питања за Партију број 1: 

У документацији се тражу испитни лист мењача са пробог стола.Молимо вас да нам 

кажете како требамо доказати да поседујемо пробни сто за испитивање мењача јер је то 

један од услова?Када то требамо доказати,приликом отварања понуда или када?На који 

начин? 

Пошто  рецимо неко поседује такву опрему неопходно је да има и оспособљено лице за 

испитивање мењача претпостављамо. Јер без оспособљеног лица безсмислено је имати 

пробни сто а и поставља се питање дали је таква особа квалификована да каже јели 

мењач исправан за употребу или није? 

Ко је дужан у таквом случају за издавање Цертификата произвођач мењача у 

конкретном случају ”ZF” или неко други? 

Одговори: 

Наручилац нема посебних услова у погледу пробног стола, пробе рада мењача код 

извршиоца услуге и испитног листа. Под пробним столом се сматра уређај на коме је 

могуће извршити пробу рада мењача а испитним листом се може сматрати и извештај 

или записник, који издаје извршилац ремонта, о проби рада мењача. Није потребно 

доказивање поседовања пробног стола. Уколико извршилац не поседује пробни сто или 

није могуће извршити пробу на пробном столу или уколико наручилац радова није 

задовољан поступком на који је извршена проба рада мењача код извршиоца, проба 

рада мењача биће извршена на машини након уградње мењача а приликом пуштања 

мењача у рад уз присуство извршиоца радова, о чему ће бити састављен записник.   
 

Питање: 

Када сте нам одговорили да управљање одпадом подпада под обавезу извршиоца 

услуге (збрињавање одпадног уља), да ли то подразумева да извршилац услуге тј. 

понуђач треба да буде сертификован по стандарду ISO 14001 и да поседује пратећу 



документацију о збрињавању одпада након ремонта а све према закону о управљању 

одпадом. (SL.GL.RS,BR.36/2009 i 88/2010 ). 

 

Одговор: 

Мењач партија 1 и преносник снаге партија 2 достављају се на ремонт растављени на 

делове и склопове без уља у себи, мењач партија 3 доставља се на ремонт у склопу 

такође без уља у себи. Као што је речено стари и неисправни делови који се мењају 

новим, при ремонту, враћају се наручиоцу услуге. Управљање отпадом који настаје 

приликом ремонта (уља, емулзије, потрошни материјал, амбалажа и остале нечистоће и 

отпад ,настале приликом прања и обраде делова и склопова, прања алата, просторија... 

и слично) подпада под обавезу извршиоца ремонта. Сем доказа, изјава и образаца који 

су наведени у конкурсној документацији, није потребно достављати додатне доказе, 

сертификате и сл. 

 

 

 

 

                                                                                                Председник Комисије 

 

 __________________________ 

                                                                                                Иван Евтов, дипл.ек.ср 
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