
 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 
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Телефон: +381 11 3292082 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број:  33/2015 -  4979 

Датум: 16.09.2015. године 

 

 

Предмет: Појашњење конкурсне документације, број 12, за jавну набавку услуге средње 

оправке 7 локомотива серије 444, у отвореном поступку, јавна набавка број 106/2014 

 

Питања:  

Mолимо да нам доставите следеће: 

 

1. Подаци: 

- Пантографски одузимач струје који тип је уграђен, произвођач и каталошка ознака 

- Сушач зрака, који тип је уграђен произвођач и каталошка ознака 

- Осветљење стројарнице у LED технологији, који тип расветног тела је потребно 

уградити, напон и снага 

- Ормар за алат, који је тип ормана потребно уградити 

- Столица стројовође и помоћна столица, који тип је потребно уградити, каталошка 

ознака и произвођач 

- Чеони рефлектор и позицијска свијетла који тип LED расветних тела је потребно 

уградити, напон и снага (дуго кратко светло, позицијско светло, рефлектор) 

 

2. Приликом примопредаје локомотиве потребно је предати следећу документацију: 

- шеме елктричне и пнеуматске инсталације са саставницом опреме (усаглашена са 

стањем локомотиве) на CD-у, по један примерак на формату А4 и А3  

- два комплета електричних шема везивања 

- два комплета размештаја и везивања вишеполних утичница и утикача 

- два комплета размештаја, израда и повезивања разводних разводних летви 

 

Да ли је потребно израдити само додатак измена (модификација) или целу документацију. 

 

 

3. Молимо да нам доставите документе за ревизију склопова 

DR420401 451K – регулатор кочног полужја RKPL 400 

DR321205A – кочни цилиндар 10“ 

DR322707 – кочни цилиндар са притв. кочницом SC10“PS 

DR665841 – вентил EP DEPV100 

DR308051 – пнеуматска пумпа PP 

DR702001T, DR702006 i DR702801- распоредник LST 

DR665101EU – вентил EP EV5 

RD702950 – преносач тлака D1 



DR690241 – регулатор тлака 10/6, 6/4,5 и 10/8,5 

DR665701A 731 – вентил EP EV10 

DR770121S – комора сушача зрака 

DR770331A - неповратно пригушни вентил 

DR770337A – носач неповратно пригушног вентила 

DR770341 – распоредни вентил 

DR770348 – носач распоредног вентила 

DR703001 – индиректни кочник FV4a 

DR704001 – директни кочник FD1 

DR331181E – вентил за кочење VE2E 1“ 

DR309551 – командни вентил KV6 

DR309341 – пумпа мембранска MP2 

DR304351 – мотор брисача чеоног прозора BR2 

DR301620U – славина, чеона, десна 5/4“ 

DR301645U – славина, чеона, лева 5/4“ 

  

4. Молимо да нам доставите техничку документацију 

Шеме деловања локомотиве 

Саставницу опреме локомотиве 

Документацију опреме локомотиве 

Документацију бојања и описа локомотиве  

 

Одговори: 

1. Пантографски одузимач струје: МИНЕЛ ЕЛВО доо Београд, Сушач зрака: МЗТ 

Скопље, осветљење стројарнице и управљачнице: 110 V - једносмерна технологија, 

ормар за алат: исти као постојећи, столица стројовође: хидраулична АГИС Птуј или 

одговарајућа и помоћника такође, само са рукохватима, чеони рефлектор: исти као 

постојећи 

2. Само модификације 

3. Нисмо у обавези нити у могућности да Вам доставимо тражено. 

4. Нисмо у обавези нити у могућности да Вам доставимо тражено. 

 

Председник комисије 

Зоран Самарџић, дипл. инж. ел. ср. 

 


