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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 1 за јавну набавку мале вредности Материјал и опрема за
одржавање носећих конструкција КМ (стубови,портали) и габаритних капија
путних прелаза (број набавке 81/2015)
Питање број 1.1:
Да ли постоји могућност да нам доставите цртеже или слике предметних делова а све у циљу
припреме што квалитетније понуде?
Одговор број 1.1:
Цртежи или слике предметних делова су дефинисане Каталогом елеменaта контактне мреже
монофазног система 25kV, 50Hz. У прилогу Вам достављамо извод из Каталога:
3.7.
Произвођачи који су до издавања овог Каталога стекли право на своју ознаку на
основу Привремених услова за утврђивање производне ознаке на елементима контактне мреже
монофазног система 25 kV, 50 Hz kоје је Заједница ЈЖ донела 4. октобра 1991. под бројем 28/43-91,
добијањем словне ознаке на обрасцу Потврде од Заједнице ЈЖ, задржавају и даље ту ознаку и она је
унета у Регистар произвођача.
3.8.
Поступак за добијање ознаке произвођача после објављивања Каталога је следеће:
3.8.1. Сваки заинтересовани произвођач успоставља контакт са железничким транспортним
предузећем које је са своје стране заинтересовано за његове производе. Том приликом он се упознаје
са техничком документацијом Каталога и у складу са својим производним и технолошким
могућностима и у договору са надлежном стручном службом ЖТП-а одређује елементе које би као
произвођач могао да понуди.
3.8.2. Стручна служба ЖТП-а после упознавања са производним и технолошким могућностима
произвођача има право да по својој процени прихвати пријављеног произвођача, односно да га оцени
као подобног или неподобног за одређени производни програм.
3.8.3. После утврђивања обостраних интереса произвођач је дужан да произведе нулту серију у
обиму који ће омогућити прототипско испитивање елемената или склопова. Испитивање, по
правилу садржи:
a) геометријску подударност сваког елемента са документацијом Каталога,
b) усклађеност квалитета материјала од којег се елемент производи са захтевима Каталога,
c) механичку (а код изолационих елемената и електричну) способност према условима
наведеним у Каталогу или Техничким условима за испитивање елемената опреме контактне
мреже, вршењем одговарајућег испитивања на детаљу или склопу,
d) квалитет површинске заштите, ако је она Каталогом предвиђена
Конкретне услове испитивања утврђују произвођач и надлежна стручна служба ЖТП-а, а сви
резултати испитивања морају бити документовани одговарајућим атестима, извештајима или
записницима.
Након спроведених испитивања произвођач има право да затражи његово уписивање у Регистар
произвођача који садржи Каталог, са својом ознаком. Тај захтев се упућује стручној служби ЖТП-а
заједно са свим документима о резултатима испитивања. ЖТП ће документа трајно задржати код
себе, а захтев произвођача са својом препоруком упутити стручној служби Заједнице ЈЖ надлежној
за стабилна постројења електричне вуче. У захтеву произвођача има право да предложи своју
словну ознаку која ће бити прихваћена ако таква словна комбинација није већ искоришћена.
Изузетно, због старог Каталога, на првом месту се не може налазити слово “S”.
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