
 

 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Фаx: +381 11 3290740 

Телефон: +381 11 3292082 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број:  33/2015 - 4826 

Датум: 04.09.2015. године 
 

Предмет: Појашњење број 1 конкурсне документације за jавну набавку гумени производи – 

профили, спојнице, заптивке, мехови, гумена црева, јавна набавка број 83/2015 
 

Питање 1: На основу података из документације за набавку бр 83/2015 не може да се да понуда те 

Вас молимо да нам пошаљете цртеже или доставите узорке и продужите рок за достављење понуде.  

 

Питање 2: Поштовани, обраћамо Вам се везано за јавну набавку мале вредности број 83/2015, 

гумени производи – профили, спојнице, заптивке, мехови, гумена црева а у складу са спецификацом 

добара која је саставни део захтева број 29/15-3859 од 17.07.2015 године. 

Наиме, молимо Вас да нам појасните тј. обезбедите техничку документацију, цртеже или узорке по 

којима би се могли израдити (произвести) наведени делови, јер како је написано и наведено 

апсолутно није могуће дати понуду. Називи производа јако су штуро описани и наведени и не значе 

ништа у смислу давања понуде. Напомињемо да у складу са ЗЈН обавеза Наручиоца да у техничким 

спецификацијама прецизно наведе и опише предмет набавке, како би понуђачи могли припремити 

прихватљиву понуду. На основу дате техничке спецификације то апсолутно није могуће. Такође Вас 

молимо да продужите рок за достављање понуда за најмање седам до десет дана како би се узорци, 

уколико се евентуално ради по љима, могли обезбедити. 

Пошто смо реномирани произвођачи гумено металне робе који послује са великим бројем 

наручиоца и који има озбиљне референце, заинтересовани смо и за пословну  сарадњу са Вама. Сви 

наши производи израђују се од најквалитетније врсте гуме која има све пратеће атесте и 

сертификате о квалитету. 

У нади да ћете нам што пре послати одговор срдачно Вас поздрављамо.  

 

Одговор: Обзиром да не поседујемо техничку документацију једина могућност за упознавање 

понуђача са траженим деловима је увид у узорке радним даном од 07-14 h у стоваришту бр. 363 

Макиш (контакт особа Новица Пумпаловић 064/894-7771) и 362 Београд (контакт особа Снежана 

Теофиловић 064/8947-578). 

Мења се и крајњи  рок за подношење понуда и сада је  15.09.2015. године до 11:00  часова.  

 

 

 

 

Председник комисије 

Александар Јовановић, дипл.маш.инж. ср. 

 


