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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ број 2
Јавна набавка материјала и делова за изгрању железничких колосека,у
отвореном поступку, јавна набавка број 62/2018
Потенцијални Понуђач је поставио питања и у целости их наводимо:
Питање 1:
1. Stavke br. 29 iz troškovnika (предмет ЈН испр. Комисије) Dvostruki Izolovan sastav tip
L za šinu tip 60 L=10,40 m
Naime nije nam jasno o čemu se konkretno radi pa bi nam pomoglo ukoliko biste priložili
nacrt traženog ili detaljniju tehničku specifikaciju.
Одговор Комисије:
Наручилац је у складу са ЗЈН члан 70. и члан 71. објавио техничке карактеристике за ову
позицију.

Питање 2:
2. Također za stavku br. 15 Šina 49E1 L=120m je u tehničkim karakteristikama navedeno
da je mesto isporuke Železnička stanica Batočina, uputna stanica Batočina, dok je u
Obrascu 1 navedeno da je Mesto isporuke za poziciju br. 15 Železnička stanica Makiš.
Molimo pojašnjenje gde je potrebno isporučiti traženi materijal.
Одговор Комисије:
Место испоруке је Железничка станица Баточина, упутна станица Баточина, као и у III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, исправка штампарске грешке је објављена у
Изменама и допунама конкурсне документације бр. 2.

Питање 3:
3. Molimo vas za nacrte skretnica jer je u dokumentaciji navedeno sledeće pa nam nije jasno
o čemu se konkretno radi:
U specifikaciji piše pod pozicijom br. 31.: Skretnica 49 R 215-6° montirana na drvenim
pragovima .
U tehničkim uvetima (условима испр. Комисије) piše: Dvojna ukrsna skretnica 49E1 R
215–6°.
Одговор Комисије:
Набавља се скретница тип 49 R 215-60 монтирана на дрвеним праговима, где је у
техничким спецификацијама и у Изменама и допунама бр. 1 конкурсне документације дат
технички опис скретнице.

Питање 4:
4. Molimo pojašnjenje za skretnice. Naime u dokumentaciji se traži vareno srcište od
tračnica 49E1 i 49E1F1. Da li se može ponuditi srcište sa kovanim ojačanim vrhom
(nosom) od profila tračnice (шине испр.Комисије) 49E1.
Одговор Комисије:
Понуда мора бити у свему према траженим техичким условима наведеним у Конкурсној
документацији.
Питање 5:
Molimo nacrte za pozicije od 32.-35.
 Plastična vezica za šinu tip 49
 Plastična vezica za šinu tip 60
 Međušinska izolacija za šinu tip 49
 Međušinska izolacija za šinu tip 60
Одговор Комисије:
Наручилац је у складу са ЗЈН члан 70. и члан 71. објавио техничке карактеристике за ову
позицију

Комисија за јавну набавку бр. 62/2018

