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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
Телефон: +381 11 361-123-7 
Факс: +381 11 362-00-94 
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e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs 
Број: 24/2018 - 3361 
Датум:   30.11.2018.год.  
 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 2 за јавну набавку мале вредности Ремоторизација 
машине 08-16 број 2275, набавка бр. 132/18 

 
Питање 1:  
 
Молимо вас да нам одговорите на доле наведена питања, како би били у могућности да 
доставимо исправну понуду у свему према захтевима из Конкурсне документације:  
 
1. Наручилац је у делу конкурсне документације на страни 6/33 у делу Врста услуге и 
техничке карактеристике навео следеће:  
 
“Опис радова  
На машини је фабрички уграђен мотор „Деутз Ф10Л413Ф“ број 5883310, мотор је дефектирао 
и ремонт је неисплатив.  
Потребно је оригинални мотор заменити одговарајућим, који је нов или ремонтован. Под 
одговарајућим мотором се подразумева ваздушно хлађени мотор снаге од најмање 210 КW 
при 2000 обртаја у минуту који се може уградити на машину без значајних преправки. Под 
дозволјеним преправкама се подразумева адаптација носача мотора и евентуално 
скраћивање карданског вратила за везу мотора и мењача.  
Ремонтер је дужан да изврши комплетну уградњу мотора и пуштање у рад.  
 
Питање 1:  
 
Да ли је понуђач у обавези да достави у понуди назив произвођача мотора, модел 
мотора и техничке карактеристике мотора, као доказ да је производ који нуди у 
сагласности са условима из Конкурсне документације ?  
 
Уколико је могуће молимо вас за образац у коме би понуђач доставио назив, модел и 
техничке карактеристике мотора како би се могло неспорно утврдити да ли је мотор 
који се нуди одговарајући.  
 
Питање 2:  
 
Молимо вас да у складу са Законом о јавним набавкама извршите померање датума 
отварања, имајући у виду да је одговором на питања понуђача објављеним на 
порталу јавних набавки 29.11.2018 дошло до измене Конкурсне документације у делу 
додатних услова? 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 

Одговор 1: 

 
Понуђач је у обавези да достави у понуди назив произвођача мотора, модел мотора и 
техничке карактеристике мотора, као доказ да је производ који нуди у сагласности са 
условима из Конкурсне документације. 
На основу тога комисија ће утврдити да ли је мотор одговарајући. 

 
Одговор 2: 
 
Достављање понуда биће померено до 05.12.2018.год.  до 10:00 часова.  
Обавештење о продужењу рока можете прочитати  на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца www.infrazs.rs. 
 

    
 

Комисија за јавну набавку 
 

http://www.infrazs.rs/

