
 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ Београд 
  

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 
 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина 6 

Телефон: +381 11 3618 017 

Факс: +381 11 3620 094 

ЖАТ: 423 
 

Број: 17/17 - 2028 

Датум:  11.08.2017. 
 

ПРЕДМЕТ:  Питања и одговори број 2 за јавну набавку електронски сензори, у отвореном 

поступку (број набавке 35/2017) 
 

Питање број 2.1:  

Сходно одговору (бр.3) комисије за јавну набавке 17/17-1733, моимо да нам прецизирате на ком 

месту (линији), на обрасцу понуде може да се упише рок важења понуде, с обзиром да је наведено да 

понуђачи могу да захтевају И краћи рок од оног којји се налази у тачки 2.9 тендерске документације 

(иако се такве понуде сматрају неприхватљивим)? 
 

Одговор бр.2.1: 

Следи измена конкурсне документације, тиме и продужење рока за достављање понуда.  
 

Питање бр.2.2: 

У вези са тачком:4.1.5 Сензори морају бити испоручени са припадајућом електронском опремом и 

прибором за причвршћење за шину (без бушења шина). Да ли ово подразумева да сваки од 70 

електронских двоструких сензора треба да се испоручи са свом потребном електронском опремом 

како би појединачно могао независно да се инсталира и пусти у рад на путним прелазима? 
 

Одговор бр.2.2: 

Да, сваки од 70 (седамдесет) двоструких електронских сензора треба да се испоручи са свом 

потребном електронском опремом, како би појединачно могао независно да се инсталира и пусти у 

рад на путним прелазима. 
 

Питање бр.2.3: 

У случају да се понуди решење преко уређаја бројача осовина, да ли је потребно испоручити и 70 

комплетних и независних унутрашњих евалуатора (унутрашњих електронских уређаја) како би се 

омогућило да, примера ради, свих 70 електронских двоструких сензора буду инсталирани на 70 

различитих путних прелаза? 
 

Одговор бр.2.3: 

Предметна набавка има за циљ да се набаве електронски сензори за путне прелазе са пратећим 

модулима и причврсним прибором, као укључно/искључне тачке на независном броју путних 

прелаза, (као замена постојећих или допуна), без решења са уређајима бројача осовина. 
 

Питање бр.2.4: 
Узевши у обзир важећи Правилник за сигнално сигурносне уређаје Сл.Гласник 18/16, члан5 тачка 3, 

подтачка9: Уколико техничко решење понуђача не омогућава монтажу двоструког електронског 

сензора за путне прелазе на две шине (леву и десну) и на тај начин омогућава да настанком 

појединачног квара или појединачном акцијом (лажном акивацијом или нактивацијом) дође до 

неукључивања тј. Прераног искључивања уређаја путног прелаза, да ли у том случају понуђач мора 

да обезбеди о свом трошку два сета двоструких електронских сензора за путне прелазе, тј. Да уместо 

70 сетова обезбеди 140 сетова? 
 

Одговор бр.2.4: 
Уколико систем у сензору није дуплиран, испорука за укључно/искључне тачке мора обухватити два 

сензора, боље речено 70 (седамдесет) комплета дуплираних сензора или 70 (седамдесет) комплета 

који обухвата два сензора. 

Комисија за јавну набавку 


