
 

 

 

„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 - 1345 

Датум: 09.03.2015. 

                                                   

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:  

 

Питање бр.1:  

Привредно друштво Best Auto d.o.o. за трговину је основано 1990. године. 

Основна делатност друштва је трговина  резервним деловима за привредна 

возила (4531). У почетку свог пословања Best Auto d.o.o. био је усмерен 

углавном на увоз и продају делова за привредна возила реномираних светских 

брендова, као што су: IVECO, MERCEDES, MAN, DAF, KAMAZ а од домаћих FAP 

Прибој.  

Круна данашњег пословања је стицање статуса сервисног центра ZF групе. ZF 

- Friedrichshafen AG је највећи произвођач: мењача, осовина, система за 

управљање и њихових резервних делова за сва возила (аутобуси, камиони, 

железница, путничка возила,...). ZF - Friedrichshafen AG је немачко 

акционарско друштво основано 1915. године.  

Уговор са ZF - Friedrichshafen AG је потписан током 2009. године за 

територију Србије и Црне Горе И односи се на делове за теретни програм. 

Крајем 2014 године потписивањем уговора са ZF Раил Немачка постали смо 

сервисни партнер за продају резервних делова И сервсирање мењача, 

редуктора И осовина на шинским возилима. Наши сервисери завршили су обуку за 

поправку у гарантном И ван гарантном року осовинских редуктора на возовима 

серије DMV 711. 

Сходно томе, не можемо доставити референце о поправкама агрегата које се 

наводе у конкурсној документацији број 22/2014. 

Из наведеног разлога Вас питамо да ли постоји могућност да се достављање 

референц листе избаци као обавезни услов приликом предаје понуде за јавну 

набавку број 22/2014: услуга 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-по 

партијама. 

Да ли постоји могућност да се достављање референц листе избаци као обавезан 

услов приликом предаје понуде за јавну набавку број 22/2014. 

 

Одговор:  

У Вашем  допису, везано за уговор потписан са ZF Friedricshshafen  AG  крајем  

2014.године, није наведено за који тип мењача је склопљен уговор, нити је наведен 



обим сервиса. На основу дописа, не можемо закључити који тип уређаја је у питању за 

који су сервисери обучени (техничке карактеристике и снага), обзиром да немамо увид 

у документацију осовинских редуктора на возовима серије DMV 711. 

Како се ради о услузи оправке, генерални ремонт уређаја, од велике важности је 

да понуђач поседује пословни капацитет као доказ да потенцијални  Извршилац има 

искуства у ремонту. Наручилац у конкурсној документацији, за све три партије, нема 

строге захтеве и тражи да је потенцијални понуђач вршио оправку уређаја који су 

предмет набавке исте или сличне конструкције.  
  

за Партију 1: Генерални ремонт 2 ZF  аутоматска мењача истих или сличних 

конструкционих карактеристика и сличне или веће снаге 

за Партију 2: Генерални ремонт 2 уређаја преносника снаге (редуктора) истих или 

сличних конструкционих карактеристика  

за Партију 3: Генерални ремонт 2 мануелна мењача истих или сличних 

конструкционих карактеристика мењачу ZF AK 6-80 и 2 механизма за бирање брзина 

истих или сличних конструкционих карактеристика   

из дописа  

 Према изнетом Наручилац није у могућности да мења услове дефинисане 

конкурсном документацијом. 

                                                                                                Председник Комисије 

 

 __________________________ 

                                                                                                Иван Евтов, дипл.ек.ср 

                                                  
           


