
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

Наш број:      1656/1

Датум:             08.04.2016.

Обрадио/ла:   

                    
       

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС“  бр.  124/2012,  14/2015  и 68/2015),  дајемо  додатне  информације  и
појашњења у   вези са   припремањем понуде  за  јавну набавку –  Техничка
документација за подизање нивоа осигурања путног прелаза у нивоу, на км
85+836 на прузи Лапово – Краљево – Лешак (у Улици В. Степе, код “Слова”)
број ЈН 1.2.12 по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки 21.03.2016.године:
Дана 08.04.2016. године заведен у Дирекцији под бројем  1656 достављено је 
питање  заинтересованог понуђача:

Питање бр. 1.

У основама за пројектовање , као пето по реду, наведено је Упутство 340 за
уградњу гумених панела за уређење путних прелаза у нивоу на мрежи ЈЖ.

 Да ли је пун назив напред наведеног, Упутство за испоруку , уградњу и
одржавање  гумених  панела  система  Kraiburg  за  уређење  путних
прелаза у нивоу на мрежи пруга ЈЖ, (  “Службени  гласник ЈЖ”,  број
4/2003), са почетком примене од 01.10.2003 године?

 Да ли је начин предњег имплементирања или извршења примене овде
увозних  производа  Kraiburg,  незаконито  и  по  Закону  о  јавним
набавкама,  (“Сл.  гласник  РС”,  бр.124/2012,  14/2015  и  68/2015),
(чл.70,71,72 и 73 Закона о ЈН), као и по Закону о заштити конкуренције
(“Сл.  гласник  РС”,  бр.51/2009  и  95/2013,  или,  да  ли  је  овај  случај
очигледна  и  еклатантна  злоупотреба  доминантног  положаја,  јер  ови
исти производи незаконито одржавају изразити монопол,  (100%),  већ
12,5 година на тржишту РС, уз помоћ државног јавног предузећа?

 Да  ли  је  наручилац  имао  у  виду да  је  по  Закону  о  безбедности   и
интероперабилности   (“Сл.  гласник  РС”,  бр.104/2013,  66/2015  и
92/2015), у члану 152 . наведеног Закона, престао да важи пропис под
редним  бројем  навода  56.  или  УПУТСТВО  за  испоруку,  уградњу  и
одржавање  гумених  панела  система  Kraiburg  за  уређење  путних
прелаза  у  нивоу  на  (OTIF)  -  (  Међувладина  организација  за
међународни превоз железницом)? Зашто  би важио у Србији, када је
Инфраструктура  железнице  Србије  а.д.  Од  фебруара  2016.  године
званично  постала  и  члан  Заједнице  европских  железница  и
инфраструктурних компанија (CER).
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 Да ли је  наручиоцу познато,  да је  овај  програм на овим просторима
инжењерски  познат  и  по  техници  и  по  технологији  а  и  тржишно  –
комерцијално бар 12 година?

         Управо због тога, неоправдано би било позивање на недостатак   
интерних   аката управљача и железничких превозника, како би се 
неодрживо правдале даље повластице за увозне производе, и   
привилеговане пословне кругове. 

 Да  ли  наручилац  има  сазнања  да  у  Србији  постоји  конкурентнији
произвоћач напреднијих гумених панелних система за путне прелазеу
нивоу од увозних, а који веома оправдано и разложно треба да буду
предмет  аналитике  и  пројектовања  по  својим  спецификацијама  и
карактеристикама.

 Да ли наручиоца задовољава да у ОСНОВАМА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
уместо спорног УПУТСТВА 340 за уградњу гумених панела за уређење
путних  прелаза  у  нивоу  на  мрежи  ЈЖ,  сада  ЖС,  стоји  фабричко
техничко упутство домаћег или иностраног произвођача, које обухвата
битне карактеристике производње, транспорта, манипулације, уградње,
одржавања  и  рециклаже,  или  одговарајуће,  и  са  доказима  о
испуњености  ТЦИ  –  техничких  спецификација  интероперабилности,
односно  основних  чиниоца   интероперабилности,  (Декларацију  о
усаглашености и декларацију о погодности за употребу)?

 Да ли је  наручилац у овом случају превидео Правилник о техничким
стандардима приступачности за  инвалидна лица (“Сл. гласник РС” бр.
46/13)?

 Да ли се  наручилац може прецизније или чак експлицитно изјаснити о
типу путног прелаза, односно да ли путни прелаз само за тешка путна
саобраћајна оптерећења који ширином поклапа ширину коловоза, без
пешачких прелаза,  или је  комбиновани путни прелаз за  тешка путна
саобраћајнаоптерећења  са  пешачким  прелазима  на  крилима,  као
компактна  непрекинута  целина,  или  је  комбиновани  путни  прелаз  за
тешка путна саобраћајна оптерећења са пешачким прелазом на левом
крилу, гледано у смеру изласка из Краљева, спојеним са делом панела
за  тешка  путна  саобраћајна  оптерећења,  и  одвојеним,  (одмакнутим),
путним пешачким прелазом на десном крилу, гледано у смеру изласка
из Краљева, због одмакнутог десног тротоара?

 Која  ширина  путног  прелаза  у  делу  за  тешка  путна  саобраћајна
оптерећења  задовољава  наручиоца?  Да  ли  је  то  на  пр.  7,20м1?
Следећа збирна ширинска мера панела је 7,80м1?

 Исто тако, да ли је пешаки прелаз , или прелази, као део укупног путног
прелаза на одредишту уопште предвиђен? Гранични елементи  из КД-е
су недоречени. Ако је предвиђен, која ширина путног прелаза у делу за
пешачке прелазе, у оба смера задовољава наручиоца? Да ли је то на
пр.1,20м1? Следећа збирна ширинска мера панела за ПП је 1,80м1?



-  Да  ли  би  наручилац био  сагласан  да  пројектанти  обраде  и  могућност
примене гумених панела, било да су међушински, (унутрашњи), било да су
спољни,  у  продуженој  варијанти,  (из  више  модула),  или  чак  и  унитетној
варијанти, (изједна), из разлога квалитета, гаранције и цене.
- Да ли наручилац може прихватити опис путног прелаза за пројектовање, под
претпоставком тачно одабраног, како следи:
-  Путни  прелаз  је  по  категоризацији  и  класификацији  комбиновани  и  са
прекидом,  за  тешка  путна  саобраћајна  оптерећења  у  ширини  7,20м1,  или
одговарајуће,са пешачким прелазом на левом крилу у путној ширини 1,20м1,
гледано у смеру изласка из Краљева,спојеним елементима међусобне везе са
делом  панела  за  тешка  путна  саобраћајна  оптерећења  од  7,20м1,  или
одговарајуће, и одвојеним, (одмакнутим), пешачким прелазом на десном крилу
у  путној  ширини  1,20м1,  гледано  у  смеру  изласка  из  Краљева,  или
одговарајуће.
На путном прелазу је једно колосечна пруга, нормалног колосека 1435мм, који
треба уредити по правцу и нивелети на неопходној  пружној  дужини,  у којој
дужини  је  осовина  путног  прелаза  приближно  на  половини  уређења  и
нивелисања.
Правило је у конкретном случају,  да се осовина пута,  коловоза,  у наставку
поклапа са осовином централног реперног прага, односно осовином путног
прелаза.
На  путном  прелазу  су  дрвени  железнички  прагови-оштро  бридни,
160x260x2600,  8КРЗ  0.01.020,  са  стандардним  колосечним  прибором,  на
модулном кораку 60цм±5мм, лево и десно од централног осовинског прага, а у
зони  путног  прелазаод  гумених  панела,  у  којој  зони  је  застор  колосека
допуњен до горње ивице прагова и сабијен до равни горње ивице прагова.
Железничке шинеколосека су §49, (49Е1). По начину споја са коловозом путни
прелаз  је  са  армирано-бетонским  темељима  и  ивичњацима,  продужени,
односно  са  дужим  спољним  панелима.  Армирано  бетонски  темељи  су
џрефабриковани преносиви елементи, касетног облика, односно правоугаоно-
кутијастог  прстенастог  попречног  пресека,  дужине  1,50м1,  чија  унутрашња
шупљина  служи  за  пролаз  и  заштиту  инфраструктурних  инсталација,  или
одговарајуће, а постављају се по документацији произвођача и по правилима
струке.
Армирано  бетонски  ивичњаци  су  префабриковани  преносиви  елементи
наменске  геометрије,  дужине  1,20м1,  или  одговарајуће,  и  служе  за
наслањање  спољних  гумених  панела  са  дошинске  стране  и  наслањања
коловоза  од  асфалта  са  спољне  стране,  а  поставља  се  на  темељ  по
документацији  произвођача  и  по  правилима  струке,  дистанцирањем  од
темеља  брзовезујућим  малтером  дебљине  Зцм,  или  одговарајуће,  као  и
структуралним  описом склопова,  односно  даје  предвиђени  гумени  панелни
систем по структури састављен од склопова унутрашњих или међушинских
панела,  одређеног  модулног  корака,  продужених  или  унитетних,  или
одговарајуће,  спољних  панела  са  армирано-бетонским  темељима  и
ивичњацима, (дуги), одређеног модулног корака, продужених или унитетних,
или  одговарајуће,  унутрашњих  блокова,  модулног  корака  60цм,  посебних
склопова или интегрисаних у унутрашњи односно међушински панел



или  одговарајуће,  спољних  блокова,  модулног  корака  60цм,  посебних
склопова или интегрисаних у спољни панел, или одговарајуће, тандема стега
за разупирање система, са заштитним плочама, или одговарајуће, граничника
померања, или одговарајуће, вијака и спојница за међусобну везу панела, или
одговарајуће, армирано бетонских темеља и ивичњака, или одговарајуће, као
и специјалних алата, прибора и дистанцера, или одговарајуће.

Одговор:

Пројектантске куће које буду давале понуде за јавну набавку Техничка
документација за подизање нивоа осигурања путног прелаза у нивоу, на км
85+836 на прузи Лапово – Краљево – Лешак (у Улици В. Степе, код “Слова”)
бр.1.2.12  могу да узму у обзир било које гумене панеле који су у складу са
захтевима квалитета Железница Србије.

Такође,  морају  узети   у  обзир  да  за  потрбе  Инвеститора  пројектују
најфункционалнији и финансијски  најповољнији прелаз.

Све остало је прецизирано конкурсном документацијом.

Овај прилог је саставни део конкурсне документације.

С поштовањем,

            КОМИСИЈА


