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ПРЕДМЕТ: Питањa-Одговори бр. 7 

(за јавну набавку – услуга израде услуге оправке тешких моторних дрезина  и тешке 

пружне механизације, у отвореном поступку, по партијама, број набавке 59/2017 

 

Питања:  
   

1.Да ли је неопходан ремонт или је могућа и замена новим:мотора,мењача и крана? 

 

2.Да ли нови точкови који се уграђују могу бити ливени? 

 

3.У каквом су стању дрезине? Да ли могу да се вуку до радионице или треба да се 

транспортују камионом? 

 

4.Да ли се врши замена хидрауличног уља и филтера? 

 

5.Код подбијачица,шта се дешава са мерним системом,када се извади да се скину 

постоља.Онда треба да се центрира машина. Да ли и ово треба да уради извођач радова? 

 

6.Ако Наручиоц нема делове које по уговору су његова обавеза да обезбеди, да ли та обавеза 

прелази на Извођача, као додатна испорука? 

 

7.Да ли у обим радова Извођача је и поправка подбијачког агрегата,замена ланца ресеталице 

и hardox заштитних плоча,поправка радне површине плугова? 

 

8.Када се изводи и чија је обавеза сервисирање: мерног система мерних кола,сервис 

хидрауличног система,сервис мотора подбијачице? 

 

 

Oдговори:   
 

1. Уместо ремонта, могућа је замена новим: мотора, мењача и крана. Уколико се врши 

замена, нови мотор, мењач или кран, потребно је да буду идентични замењенима односно 

истог типа и произвођача. Гарација за пружену услугу износи најмање 24 месеци. Гаранција 

почиње да тече од дана извшења редовне оправке.  

 

 



 

 

 

 

2. Нови точкови који се уграђују могу бити ливени или ковани под условом да буду 

произведени у потпуности према железничким прописима  и дрезини на коју се уграђују. 

 

3. Дрезине могу да се вуку до радионице. Што се тиче стања дрезина у тендерској 

документацији су наведене локације дрезина где се могу погледати. 

 

4. Врши се замена хидрауличног уља и филтера.  

  

5. Код подбијачица мерни систем је независтан од обртних постоља, другим речима могућа 

је изградња обртних постоља без скидања елемената мерног система, сем мерне сајле. 

Извођач радова нема обавезу да изводи радове на мерном систему сем у случају ако је током 

редовне оправке машине својом грешком оштетио мерни систем. У том случају извођач 

радова има обавезу да мерни систем доведе у првобитно стање исправности. 

 

6. Извођач нема обавезу да, као додатну испоруку, обезбеди делове, који су обавеза 

Наручиоца. 

 

 7. У обим радова Извођача не улази поправка подбијачког агрегата,замена ланца ресеталице 

и hardox заститних плоча,поправка радне површине плугова, већ радови који су дефинисани 

обимом радова у тендерској документацији. 

 

8. Извођач радова нема обавезу сервисирања:мерног система мерних кола, сервис 

хидрауличног система,сервис мотора подбијачице. 

 
 

 

  

 Комисија за ЈН 


