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ПИТАЊА ОДГОВОРИ  бр. 5 

Јавна набавка услуге ремонта осовинских склопова возних средстава, у отвореном 

поступку, јавна набавка број 105/2014 

 

 

 

Питање 1: Да ли је потребно редом, извршити све наведене операције, 

односно услуге које су дате у делу ПРИЛОГ – 1: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И 

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА РЕМОНТ ОСОВИНСКИХ СКЛОПОВА ЗА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОКОМОТИВЕ на странама 34-39. конкурсне документације, 

односно да ли се извршава свака од наведених радњи, односно тачака? 

Одговор1: Све варијанте оправке осовинских склопова судате у техничком 

опису. 

 

 

Питање 2: Чија је обавеза, ако се дефектажом утврди, да се зупчасти венац З 

73 и зупчаник З 20 морају ремонтовати (брусити), односно да се не морају 

мењати новим? Ко сноси трошкове те услуге, транспорта итд, пошто је 

наведено да се поправка мора извршити код произвођача истих, Наручилац 

или Извршилац? По ЗЈН се не може условљавати где ће се и код кога 

извршити одређена услуга? Ова ставка утиче директно на давање адекватне 

понуде. 

Одговор 2: Све предвиђене могуће радове на основу дефектаже сноси 

извршилац. 

 

 

Питање 3: Уколико се дефектажом утврди неисправност лежајева 

NJ324ECM/C4 лежајеве регенерисати, код овлашћеног произвођача лежајева. 

У овом случају молимо да нам појасните следеће: Чија је обавеза 

регенерација лежајева код овлашћеног произвођача, Наручиоца или 

Извршиоца? Ако је обавеза Извршиоца, можете ли нам доставити обим 

услуге који се том приликом врши и можете ли нам рећи ко су овлашћени 

произвођачи предметних лежајева (пошто се не зна чији су лежајеви уграђени 

на осовинске склопове тј. од ког су произвођача) и где се налазе њихове 

радионице за ремонт истих? Молимо за прецизан и директан одговор (назив 

овлашћеног произвођача и његове радионице). По ЗЈН се не може 

условљавати где ће се и код кога извршити одређена услуга? 

Одговор 3:  Овлашћени произвођач лежаја ( важи за ремонт ) је Темерин 

ФКЛ, није условљено. 



 

Питања 4: Уколико се дефектажом установи да се било који део из Прилога 2  

- може ремонтовати, чија је обавеза ремонт? Наручиоца или Извршиоца, 

пошто је наведено да све делове из Прилога 2 обезбеђује Наручилац, да ли 

Наручилац обавља и ремонт истих, односно да ли сноси све трошкове везане 

за наведено? 

Одговор 4: Сви радови утврђени дефектажом а предмет су техничком дела 

сноси Извршилац. 

 

 

 

 

 

                     Комисија за јавну набавку 

 

 

 

  


