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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку мале вредности филтера,
набавка број 98/2017
Питање 1:
„У редном броју 14, навели сте да тражите филтере уља за Мерцедес 123, молим
ознаку са филтера или бар тачну ознаку мерцедеса и број његове шасије!
У редном броју 18 тражите филтере уља по ознаци 270.21750 рб: наведени
каталошки број ни један произвођач филтера не препознаје! Молим, ако се могу дати
други препознатљивији каталошки бројеви., или тачну ознаку возила!
У под редним бројевима 19, 29, 63, 64, 65, 84, 85 дали сте само ознаку мотора
(DEUTZ D914Л069) са неким словима који су не препознатљива, молимо да нам дате
број тог мотора!
У редном броју 57, дали сте ознаку: 8.108.24.120.1. Таква ознака не постоји: . Молим
појашњење, за шта се тај сепаратор употребљава, са тачним ознакама возила и
бројем шасије/мотора!
У редном броју 77, тражите филтер ваздуха R 13-60084527.0001.0, као и у редном
броју 86. Ови каталошки бројеви су непрепознатљиви!!
Молим појашњене са тачним ознакама возила и бројем шасије/мотора!
У редном броју 89, тражите филтер 0330Р010, ознака филтера није цела, јер има још
бројева и слова иза!“
Одговор 1:
-позиција 14 -филтер уља, у захтеву се односи на мотор Мерцедес 300Д.
-позиције19, 29, 63, 64, 65, 84, 85 за тип мотора DEUTZ D914Л069
-позиција 86 за комбиновану радну машину Fiat Hitachi
-за позиције 18, 57, 77 и 89 Наручилац ће допуном кобнкурсне документације
доставити прецизније податке.
Питање 2:
„Где се предаје понуда:
У Позиву пише:
Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти овереној
печатом на адресу:
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д.

Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, Ул.
Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку мале вредности филтера, набавка бр. 98/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
У конкурсној документацији на страни 35 пише:

Понуду доставити на адресу „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Сектор за
набавке и централна стоваришта, соба 19, Здравка Челара 14а, 11000 Београд са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности филтера, набавка бр. 98/2017 НЕ ОТВАРАТИ”.
Одговор 2:
Понуда се доставља подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти овереној печатом на адресу:
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д.
Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, Ул.
Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија.
Питање 3:
За следеће филтере молимо додатна појашњења (каталошке ознаке произвођача из
претходних испорука (шта имате у вашој бази) на основу датих описа није могуће
прецизно утврдити шта тражите:
Редн
и
број

Назив

Опис

Јединица
мере

Количина

1

2

3

4

5

14

Филтер уља

kom.

2

19

Филтер уља

kom.

13

20

Филтер уља

kom.

2

29

Филтер горива

Mercedes 123
RRFODZO3, Mot DEUTZ D914
LO6
TPR PU7.100
RRFGDZO1, Mot DEUTZ D914
L06
Briggs-Stratton 2980090S
R13-60084527.0001.0
Delta filter VH 214 (F 2508)
1319749

kom.

13

kom.
kom.
kom.
kom.

104
1
9
3

kom.

13

kom.

13

kom.

1

kom.

4

kom.

4

48
77
79
83
84
85
86
90
91

Филтер горива
Филтер ваздуха
Филтер ваздуха
Филтер ваздуха
Филтер хидрауличног
LFRB001, Mot. DEUTZ D914 L06
уља
Филтер хидрауличног
LFRB002, Mot. DEUTZ D914 L06
уља
Филтер хидрауличног
Fiat Hitachi 65802793
уља
Филтер хидрауличног
HY-S501.360.110ES
уља
Филтер хидрауличног
6.360.P10.P
уља

Одговор 3:
- позиција 14 филтер уља, у захтеву се односи на мотор Мерцедес 300Д.
- позиција 19, 29,84 и 85 -тип мотора DEUTZ D914 L06
- позиција 48-дат тип мотора
- позиција 79-ознака произвођача
- позиција 86-филтер за комбиновану радну машину Fiat Hitachi
- за позиције 20, 77, 83, 90 и 91 Наручилац ће допуном кобнкурсне
документације доставити прецизније податке.
Питање 4:
2

„Уделу Технички захтеви и техничке карактеристике, за позиције под редним
бројем 14, 47, 71 дали сте опис филтера на основу кога не можемо са сигурношћу да
утврдимо о којим се филтерима ради. Молимо Вас за разјашњење, како би понуда
коју доставимо била одговарајућа.
Да ли се за позиције 21 и 25 ради о истом филтеру?“
Одговор 4:
- позиција 14 филтер уља, у захтеву се односи на мотор Мерцедес 300Д.
- позиција 47 ознака филтера горива је О.Е.М. 4517.0900.0
- позиција 71 филтер ваздуха груби МАН 33920/3, заменска ознака за овај
филтер је ВХ 299/1.
- позиција 21 и 25 филтери уља, ради се о истом филтеру уља.
Комисија за јавну набавку
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