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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 4 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ БРОЈ 134/18
Питање бр.1:
Поштовани,
молим Вас да нас обавестите када колега може да дође и да погледа филтере наведене на
позицијама број: 6,9,14,20,40,42,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65
директно на машинама, као што сте и навели у свом одговору.
Одговор бр.1:
Филтери тражени конкурсном документацијом користе се на специјализованим
грађевинским железничким машинама, из тог разлога у колико понуђач није у стању да их
препозна на основу техничких спецификација наведених у конкурсној документацији а како
би се избегле недоумице и грешке сматрамо да је најбоље извршити преглед филтера
директно на машинама. У наставку текста за филтере за које се односи питање ради
прегледа достављамо тражене податке о машини , локацији и контакт особи.
Филтер позиција 6 са машине DESEK TL 70 машина се налази у Батајници,
позиција 9 Вагон за превоз скретница мотор Honda GX620 вагон се налази у Батајници,
позиција 14 Robel 40.61 машина се налази у Станица Београд Дунав ,
позиција 20 и 42 мерна кола ЕМ80 се налазе у Батајници,
позиција 40 машина MRT 2RS налази се у Батајници,
позиција 56 и 57 возило Zastava NEW Turbo Rival налази се у Батајници .
Контакт особа за наведене машине и возило Марковић Драгољуб телефон 064/810 -6424
Филтери позиције 52, 53,54,55 Drezina MIN-22 DC broj 915-103 налази се у Новом Саду
филтери позиције 60,61,62,63,84,85 са Vaia Car Tip V504 FC налази се у Београду (Београд на
води) контакт особа за наведене машине Брауновић Петар 064-894-7280.
У претходном тексту су наведене тренутне локације машина,у зависности од датума
прегледа,због радног ангажовања машине може доћи до промене локације,преглед се може
извршити сваког радног дана,тачно време и место прегледа договорити са контакт особама.
Комисија за јавну набавку
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