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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ број 1 

Јавна набавка комплетне двоструке колосечне везе са: 2 х 49Е1-R200-60 лева, 1 х 49Е1-

R200-60 десна, 1 х UKD-49Е1-R215-60, размак колосека 4.750мм, са класичним 

саставима, на дрвеним праговима, у отвореном поступку бр. 115/2014 

  

Један од понуђача поставио је питања: 

 

Питање 1: “На страни 6/50, у одељку III ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ, у четвртом пасусу стоји 

„Језичак скретнице профила 49Е1А1 SRPS EN 13647-2 – Део 2: Шине за скретнице и 

укрштаје, који се повезују са Вињол шином масе веће од 46кг/м или шина језичка профила 

Zu1-60 по UIC 861-2“.Молимо Вас за измену да уместо Zu1-60 стоји Zu2-49 обзиром да је 

скретница типа 49Е1.“ 

Одговор 1: У тексту конкурсне документације се потркрала грешка па уместо Zu1-60 треба 

да стоји Zu2-49! 

Следе измене и допуне конкурсне документације број 1. 

 

Питање 2: „У истом одељку на страни  6/50, алинеја број 9 стоји „Ливене клизалице и 

ослоначки елементи (распињачи) EN GJS 500-7“. Обзиром да се у досадашњој изради 

скретница типа 49Е1 са причврсним прибором „К“ ни у једном случају нису користиле 

ливене клизалице (које су у употреби искључиво код примене еластичног причвршћења), 

молимо Вас за појашњење да ли је прихватљиво да се понуде клизалице заварене 

конструкције што је уобичајено техничко решење за скретнице са „К“ причврсним 

прибором.“ 

Одговор 2: Прихватљиво је да се понуде клизалице заварене конструкције. 

Следе измене и допуне конкурсне документације број 1. 

 
Питање 3: „На сајту http://www.zeleznicesrbije.com/ стоји да је отварање понуда 19.05 у 

14:00, а у тендерској документацији и позиву пише да је „отварање понуда 18.05. са 

почетком у 14:00 часова“ 

Одговор 3: На сајту http://www.zeleznicesrbije.com/ је исправљена грешка, па стоји исто као у 

конкурсној документацији и позиву за достављање понуда. 

 
С поштовањем 

 

Председник Комисије 

 

________________ 

Милан Шковрић 
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