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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Телефон: +381 11 362 00 94
e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs.
Број:24/2018-1040
Датум: 18.05.2018.
ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку радова на хитној
интервенцији у Ханском тунелу у km 328+292 на прузи Београд-МладеновацНиш-Прешево-државна граница, у отвореном поступку, набавка бр. 8/2018
Наручилац је у конкурсној документацији захтевао да рок за извођење радова не
може бити дужи од 30 дана са извођењем радова на магистралној прузи.
Обзиром да у конкурсној документацији нисте навели ко извршава радове што утичу
на рок и понуђену цену радова, стога вам постављамо следећа питања:
Питање 1:
„Ко организује и извршава организацију затвора колосека (искључење напона и
контакт са саобраћајном службом)?“
Одговор 1:
Организацију затвора и искључење напона КМ организује Инвеститор.
Питање 2:
„Колики су затвори колосека у току 24 часа?.
Одговор 2:
Могући интервали затвора возова на релацији Ниш-Прешево су:
интервал дневног затвора од 14:00 до 20:00 часова, између возова 4902 и 4903;
интервал ноћног затвора од 21:40 до 01:00 час, између возова 4903 и 335;
од 02:00 до 05:00 часова, између возова 335 и 4900.
Питање 3:
„Да ли инвеститор обезбеђује дрезину и плато кола (минимум 4 кола) који су
неопходни због неприступачности локације и технологије извођења радова?“
Одговор 3:
Инвеститор не обезбеђује дрезину и плато кола, то је обавеза Извођача.
Питање 4:
„Која је најближа станица са утоварном рампом за утовар машина и материјала
извођача радова?“
Одговор 4:
Најближа станица са утоварном рампом је Владичин Хан.

Питање 5:
„За неопходни пословни капацитет нисте прецизирали да ли је пословна референца
адекватна да је понуђач изводио радове на железничким инфраструктурама
(тунелима, због контактне мреже), тј. обим радова, нити сте прецизирали према
финансијском обиму, тј. према вредностима набавке радова.
Наведени упит вам достављамо јер сматрамо да се изводе специфични радови који
захтевају одговарајуће референце“.
Одговор 5:
Наручилац је одредио додатни услов везано за пословни капацитет, примерен
предмету јавне набавке, те је неопходно да понуђачи доставе доказе на начин
захтеван конкурсном документацијом.
Комисија за јавну набавку
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