„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Београд, Здравка Челара 14а
Телефон: +381 11 3292082
Фаx: +381 11 3290740
E-mail: nabavka@srbrail.rs
Број: 33/2015 - 1848
Датум: 25.03.2015.

Предмет: Објашњење у вези конкурсне документације за јавну набавку Услуге
редовне оправке 15 путничких кола, у отвореном поступку, по партијама

Питање бр.1:
Који су бројеви путничких кола предвиђени за оправку предметном документацијом?
Одговор бр. 1:
Кола предвиђена за редовну оправку (10 Z-1 +5 Y (Ат/Bт)кола)
Z -1 кола
- 20 70 012 – 5
- 20 70 000 – 0
- 10 70 003 – 6
- 10 70 004 – 4
- 20 70 006 - 7
- 20 70 013 – 3
- 20 70 003 – 4
- 20 70 005 – 9
- 20 70 010 – 9
- 20 70 002 – 6

Y кола (Ат/Bт)
- 19 76 001 - 8
- 20 76 003 - 1
- 20 76 006 - 4
- 20 76 009 - 8
- 20 76 014 - 8

Питање бр.2:
Које су локације путничких кола, и у ком периоду се могу обићи, ради увида у стварно
стање истих?
Одговор бр. 2:
Кола се налазе у станици Београд и могу се видети сваког дана.
Питање бр.3:
Ко је контакт особа за договор о обиласку путничких кола?
Одговор бр. 3:
Контакт особа је Мирослав Трајковић 064/8106-134.

Питање бр.4:
С обзиром да је документацијом предвиђено да пунуђачи изврше оправку по
правилнику 241, као и радове по примопредајном записнику на коммплетирању кола
недостајућим деловима и компонентама, заменом или оправком неисправних делова и
компоненти. Тендерска документација се односи на редовну оправку, па нам појасните
ста значе „радови на комлетирању“. Да ли се то односи да Наручилац доставља
недостајуће делове а извођач исте монтира?
Одговор бр. 4:
Што се тиче комплетирање вагона кола ће на оправку доћи комплентна и мењаће се
делови у складу са конкурсном документацијом.
Питање бр.5:
Питање гаранције, уколико Наручилац доставља недостајуће делове, да ли је гаранција
за исте на терет Наручиоца?
Одговор бр. 5:
Гаранцију за делове даје испоручилац делова.

Председник Комисије
__________________________
Мануела Марић, инж.ел.ср

