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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ број 1 

Јавна набавка колосечног прибора, у преговарачком поступку са 
објављивањем позива за подношење понуда, набавка бр. 2/2017 

 

Потенцијални Понуђачи су поставили питања и у целости их наводимо: 
 
Потенцијални Понуђач 1:  
„Postovani, 

nasa firma je zainteresovana da dostavi ponudu na JN 2/2017-Pregovaracki postupak,nabavka 

kolosecnog pribora. 

Uvidom u tendersku dokumentaciju konstatovali smo nekoliko ogranicenja zbog kojih niko,ponavljamo niko ne moze da 

dostavi ponudu a da ta ponuda bude sa komercijalnog i tehnickog aspekta ispravna. 

Stoga vas najljubaznije molimo da nam dostavite sledece informacije: 

 

1. Poz.3- Pricvrsni vijak DZ-11 sa navrtkom je potpuno nedefinisan po dimenzijama, po izgledu ,.... 

2. Pozicije 4,5,6- Tirfon sa ravnom nalezucom glavom DZ-12 moze biti sa pravougaonom ili kvadratnon glavom i razlicitih 

precnika vratnog dela,....osim njegove duzine nije definisano nista. 

3. Pozicija 7- Tirfon DZ-55,kao i u slucaju pozicije 3,nista nije definisano. 

 

4. Tenderskom dokumetacijom je predvidjeno da vas zaprimajuci organ izvrsi prijem kolosecnog pribora kod proizvodjaca. 

    Ako su eventualno proizvodi koje mi nudimo proizvedeni u Brazilu,ko ce da snosi troskove puta,boravka i rada u Brazilu-

ponudjac ili Infrastruktura?Takodje,koliko ljudi bi islo na prijem? 

5.Sredstvo za antikorozivnu zastitu je tehnicki donekle definisano,ali uvek ostaje pitanje da li je to to.Naime postoje mnga 

strestva koja po malo odstupaju u plusu ili minusu od trazenih,oni jesu ekvivalenti ali ostavlja se uvek prostor da        

 Infrastruktura odbije ponudu smatrajuci da sredstva nisu adekvatna. 

 

U tekstu tenderske dokumentacije se pozivate na neke zeleznicke standarde koji su delimicno ukinuti a ostatak tih propisa i 

standrada je potpuno nedostupan za ponudjace jer nigde se ne mogu naci osim eventualno kod vas. 

Nas proizvodjac,koji radi kolosecni pribor za mnoge zeleznice u svetu ne prepoznaje ove standarde,pa prema tome ne moze 

ni da nam da ponudu. 

Zeleznice Jugoslavije a kasnije i Srbije su mnogo godina ovaj kolosecni pribor nabavljale od domace fabrike MIN Svrljig.  

Koliko imamo uvida u predhodna otvaranja ponuda,cak je i MIN Svrljig odbijen jer ni on u proizvodnom programu nema 

sve pozicije koje vi trazite,a mozda ih nine prepoznaje,pa postavljamo pitanje kako ste i gde nabavljali kolosecni pribor koji  

ovaj domaci ponudjac nema,odnosno gde ste vi to ugradjivali tirfon npr.160 mm koji MIN nema u svom proizvodnom 

programu. 

 

Stoga vas najljubaznije molimo da tendersku dokumentaciju prilagodite i uoblicite tako da bude jasna i razumljiva i da na taj 

nacin omogucite konkurentnost i transparentnost postupka. 

Predlazemo da za svaku poziciju iz specifikacije dostavite skicu ili tehnicki crtez 

gde ce se videti sve karaktereistike trazenih pozicija iz dokumentacije. 
Na taj nacin bi se izbegla svaka nedoumica sta nuditi. 

Takodje definisite ko snosi troskove prijema robe kod prozivodjaca kao i broj ljudi koji bi isli na prijem kolosecnog prijema. 

Recite trgovacki naziv sredstva za zatitu kolosecnog pribora koje je prihvatljivo za vas,uz svakako prihvatanje ekvivalenta za 

trazeno sredstvo.“ 

 
 



 

 

Потенцијални Понуђач 2:  
„Поштована господо, 

имамо намеру да учествујемо на набавци колосечног прибора,ЈН 2/2017,па вас најљубазније молимо да 
нам разјасните следеће нејасноће: 
 

1. Све позиције су недефинисане ,па вас молимо да за сваку од њих доставите технички цртеж или 

бар   

     вашу оверену скицу са тачним димензијама и то: 

  
 *ДЖ-11,која су основне димензије вијка,који је попречни пресек главе,који је пречник врата вијка,које су  
               диманзије навртке.....? 
  *ДЖ-55,тирфон са кугластом належућом главом. Која је дужина тирфона,који је пречник тирфона,каква је 
                увртајућа глава тирфона (квадратна или правоугаона)...? 
  *ДЖ-12 на позицијама 4,5,6-дефинисана дужина тирфона а нису дефинисане остале димензије тирфона: 
                пречник тирфона,каква је увртајућа глава тирфона (квадратна или правоугаона) 
  *ДЖ-3 која је разлика за шину С49 и 60? Потребно је димензије дати за сваки од њих 
 
2.Средства заштите против корозије које предлажете су еколошки неиправна и више се нигде не користе. 
   Да ли могу делови да се испоруче са антикорозионом заштитом која се данас користи у свету а уз који 
би       
   добављач допставио МСДС листу са доказом да је еколошки исправна? 
 
3.Колико ће ваших људи присуствовати преузимању готове робе и ко сноси трошкове? 
 

Молимо вас да нам на свако питање доставите тачан и прецизан одговор.»“ 

 

Одговор:  

1.  У Конкурсној документацији у посебним техничким условима наведени су JŽS i 
JUS (SRPS) стандарди у којима су дефинисани димензије, изглед, итд. колосечног 
прибора. Како би избегли недоумице потенцијалних понуђача у прилогу 
достављамо скениране стандарде:  

-       за тирфоне 150mm, 160mm i 180mm        JŽS G1.341, JUS (SRPS) P.B1.911,  

-      за тирфон пречника 20mm         JUS (SRPS) P.B1.121, JUS (SRPS) P.B1.911, 

-      за причврсни вијак DŽ-11                                    JŽS G1.315 i JŽS G1.330,  

-      за спојне вијке DŽ-3 M24x130 i M24x145                  JŽS G1.310 i JŽS G1.331. 

 

2.  Конкурсном документацијом тражени стандард SRPS ISO 6743-8:1994 је 
објављен и важећи, што се може проверити на интернет сајту Института за 
стандардизацију Србије.  

 

3.  У конкурсној документацији у моделу уговора, на страни 53 и 54 у члану 7 је 
наведено: ‘’Купац ће писаним путем обавестити Продавца ко су његови Контролно-
пријемни органи. Све трошкове квалитативног пријема сноси продавац, изузев 
трошкова рада контролно-пријемног органа.’’  

    Комисију ће чинити три контролно-пријемна органа, а уколико се пријем врши у 
земљи страног говорног подручја потребно је предвидети и трошкове преводиоца. 

 

Прилог: Стандарди 

 
Комисија за јавну набавку колосечног 
прибора у преговарачком поступку са 
објављивањем јавног за подношење 

понуда, набавка бр 2/2017  
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