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ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2019 -2378
Датум: 11.12.2019. године
ПРЕДМЕТ: Питања и Одговори бр 2. за Конкурсну документацију: Јавна набавке у
отвореном поступку услуге: Наливање и израда клизних лежајева, број набавке ЈНОП/35
Један од потенцијалних понуђача поставио је следећа питања:
ПИТАЊА
1. Пословни капацитет – за испуњење пословног капацитета тражено је да се у понуди достави
Атест фрикционог материјала - белог метала акредитоване лабараторије.
Обзиром да произвођач Клизних лежајева поседује своју лабараторију, која је опремљена
одговарајућим машинама и алатом. чији резултате испитивања као релевантне признају:
Мађарска Железница, Македонске Железнице, Железнице Босне и Херцеговине , Железнице
Србије, Србија Воз, Србија Карго... да ли је за Наручиоца прихватљиво да се за доказивање
пословног капацитета достави атест фрикционог материјала - белог метала издат од произвођача
лежајева са изјавом о техничкој опремљености и оспособљености лабараторије произвођача.
2. Техничка спецификације
У техничкој спецификацији је предвиђено да у случају наливања нове беле ковине понуђач
прилаже атест за нову белу ковину, акредитоване лабараторије.
У складу са горе постављеним питањем да ли је могуће у случају наливања нове беле ковине
доставити атест нове беле ковине издат од стране лабараторије произвођача клизних лежајева?
Да ли се бела ковина добијена отапањем лежајева приликом дефектаже, враћа Наручиоцу?
3. Рок извршења
Конкурсном документацијом је предвиђено да рок извршења поправке клизних лежајева буде
20 дана. Због обима и сложености техничко-технолошког процеса израде лежајева, молимо Вас
да за извршење поправке клизних лежајева дозволите рок од 60 дана од дана извршене
дефектаже.
ОДГОВОРИ
1. Да прихватљиво је, уколико лабараторијска опрема има важећу потврду о редовном
одржавању машина и алата за испитивање фрикционог материјала – белог метала
2. Да, уколико исту није могуће оплеменити и налити на клизни лежај, па је из тог разлога
потребно налити нову белу ковину
3. Наручилац је сагласан да се рок извршења поправке клизних лежајева продужи на 30 дана.
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације на странама 5, 21, 24, 28 од
36 страна колико страна има конкурсна документација.
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