
 

 

 

„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 - 1916 

Датум: 27.03.2015. 

 

 

 

                                                   

Предмет: Објашњење у вези конкурсне документације за јавну набавку Услуге 

редовне оправке 15 путничких кола, у отвореном поступку, по партијама 

 

 

Питање бр.1:  

Ко први изводи радове на колима: Извршилац или техничке службе Наручиоца (пошто 

је предвиђено да се део радова изводи у радионицама наручиоца)? 

 

Одговор бр. 1: 

Извршилац. 

 

Питање бр.2:  

Да ли ће бити захедничка предаја кола Комисији Наручиоца и где?? 

 

Одговор бр. 2: 

Да, код понуђача. (за извршене радове) 

 

Питање бр.3:  

Ко организује пробну вожњу? 

Одговор бр. 3: 

За извршене радове понуђач. 

 

Питање бр.4:  

Ко обједињује документацију са пријема кола, и осталу потребну документацију за 

издавање ТК образаца и остале документације потребне за уврштење кола у саобраћај? 

Одговор бр. 4: 

Наручилац. 

 

Питање бр.5: 

Ко обезбеђује моноблок точкове, осовине и дискове у случају да је потрбна замена? 

Одговор бр. 5: 



Наручилац. 

  

Питање бр.6: 

Ко обезбеђује потребне делове и радове које је потребно извести у специјализованој 

радионици, при редовној оправци кола? 

Одговор бр. 6: 

Осим сета цилиндра са манжетни цилиндра MG кочнице, све остало Наручилац. 

 

Питање бр.7: 

Ко ради ревизију управљачке јединице ПКЗ? 

Одговор бр. 7: 

Наручилац. 

 

Питање бр.8: 

Да ли ће Наручилац доставити недостајуће импулсне даваче? 

Одговор бр. 8: 

Да. 

Питање бр.9: 

Да ли ће у случају поправке спољне оплате страница и чела бити само места на којима 

је поправка извршена („флековање“)? 

Одговор бр. 9: 

Биће према улазном записнику који сачињавају преставници Извршиоца и Наручиоца. 

 

Питање бр.10: 

Да ли се сви заптивачи замењују новим или по потреби ( неки су мењани на претходној 

СО)? 

Одговор бр. 10: 

Према улазном записнику који сачињавају преставници Извршиоца и Наручиоца. 

 

Питање бр.11: 

Да ли се сви лежајеви замењују новим или по потреби ( неки су мењани на претходној 

СО)? 

Одговор бр. 11: 

Према улазном записнику који сачињавају преставници Извршиоца и Наручиоца. 

 

Питање бр.12: 

Да ли ће свако од Извршиоца издавати свој мерни лист са серијских испитивања или ће 

бити мерни лист јединствен? 

Одговор бр. 12: 

Свако издаје за своје радове. 

 

Питање бр.13: 

Ко обезбеђује нова стакла прозора у случају да је потребна замена? 



Одговор бр. 13: 

Извршилац. 

 

Питање бр.14: 

Да ли је на статичком претварачу извршена замена свих делова и да ли су извођени сви 

радови који су дати у Упутству за редовно одржавање статићког претварача ( радови и 

замена делова који се раде на годину и три године)? 

Одговор бр. 14: 

Да. 

Питање бр.15: 

Ко врши ревизију статичког претварача? 

Одговор бр. 15: 

Извршилац. 

 

Питање бр.16: 

Да ли ће свако од извођача радова издавати свој мерни лист са серијских испитивања 

или ће мерни лист бити јединствен? 

Одговор бр. 16: 

Свако свој мерни лист. 

Питање бр.17: 

Да ли ће Наручилац доставити недостајуће уземљиваче осовинског склопа и 

недостајуче отпорнике за уземљење? 

Одговор бр. 17: 

Кола долазе комплетна. 

 

 

 

 

                                                                                                Председник Комисије 

 

 __________________________ 

                                                                                            Мануела Марић, инж.ел.ср 

                                                  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


