ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
Прерадовићева 2
тел/фаx: +381 021/431-144 ;
ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198; ЕППДВ:132716493

Деловодни број: 1076/1-2
Датум: 12.11.2019.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15) и Решења о образовању комисије број 1077 од 14.08.2019. у отвореном поступку јавне
набавке добара: Грађевинска машина 2019. год. (II), Наручиоца ЈП “Војводинашуме“
Петроварадин, комисија за јавну набавку, у року предвиђеном за подношење понуда, доноси:

ОДЛУКУ
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
I У Конкурсној документацији бр. 1076/1 од 21.10.2019. год. за јавну набавку добара:
Грађевинска машина 2019. год. (II), у прилогу број 3, врше се следеће измене и допуне
конкурсне документације:
- на страни број 7: „оперативна тежина са рипером: од 20.000 кг до 22.000 кг“, мења се и
сада гласи: „оперативна тежина са рипером: од 18.500 кг до 22.000 кг“ и на страни бр. 8:
„минимална маса рипера: минимално 3.000 кг“, мења се и сада гласи: „минимална маса
рипера: минимално 1.500 кг до 3.000 кг“.
Након ових измена и допуна, прилог број 3 конкурсне документације бр. 1076/1 од
21.10.2019. гласи:

1

3. ВРСТА ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА), ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО, РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ.
ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА БУЛДОЖЕР - Комада 1.
Тип булдожера: Angldozer
Наручилац захтева да буде исти произвођач шасије булдозера и мотора
Погонски мотор
Снага мотора - НЕТ (ИСО 9249): Минимално 120 kW
Емисија издувних гасова: Tier 4 Final / Stage V
Турбо дизел са директним убризгавањем
Број цилиндара: 4
Трансмисија
Тип трансмисије: Хидростатика
Брзина кретања напред/назад: мин.10/10 km/h
Оперативна тежина и димензије
Оперативна тежина са рипером: од 18.500 кг до 22.000 кг
Дужина са спуштеним ножем: 6.000 мм до 7.000 мм
Ширина : 2.900 мм до 3.000 мм
Одстојање од тла не рачунајући гребен гусенице (клиренс): Минимално 390 мм
Нож
Тип: шестоположајни нож
Запремина: минимално 3.2 м3
Ширина: Минимално 3200 мм
Угао закретања ножа: Минимално 23°
Резервоар за гориво
Запремина резервоара горива: Минимално 350 лит.
Кабина
ROPS /FOPS: ROPS/FOPS
Клима уређај у кабини
Аларм за вожњу уназад
Радио и CD
Ротационо светло
Систем даљинског праћења машине - минимум 10 година бесплатног коришћења подржан у
Србији
Доњи подвоз
Водећи точак са централним газиштем
Ролне трајно заптивене без засебног одржавања
Минимум 8 доњих ролни и 2 носеће ролне на свакој страни
Еластично затезање ланца
Ланац самоподмазујући
XL тип доњег строја
Ширина папуче: минимално 600 мм.
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Рипер:
Петозуби рипер са међузубним растојањем од 500 мм
Дубина продирања рипера: минимално 500 мм.
Минимална маса рипера 1.500 кг до 3.000 кг.
Сила риперовања: минимум 200 kN при брзини од 1,5 km/h.
Остала опрема:
Пумпа за гориво
Аутоматски реверзибилни вентилатор
Предфилтер горива
Сепаратор воде из горива
Година производње: 2019. или 2020. год.
Понуђач је обавезан да достави уз понуду оверену оригиналну брошуру(проспект)
понуђеног добра из које се виде све тражене техничке карактеристике.
Понуђач је обавезан да уз понуду достави доказ издат од стране произвођача о
обезбеђеном сервисирању и резервном деловима за понуђено добро на територији
Р. Србије.
У обрасцу понуде и моделу уговора навести који је тип и модел машине која се нуди.
Обавеза понуђача је да приликом испоруке машине достави:
- Упутство за руковање и одржавање машине на српском језику и
- Каталог резервних делова.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: минимално 90 дана од дана отварања понуда.
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА: максимално до 120 дана од дана потписивања уговора
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Моровић - Шидска бб
ГАРАНТНИ РОК: мíнимум 36 месеци или 5000 радних сати на погонске склопове
машине.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Рок плаћања је минимално 30, максимално 45 дана, од дана пријема рачуна, на
основу документа (отпремнице), који испоставља понуђач - продавац, а којим је потврђена
испорука добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача - продавца. Понуђачу није
дозвољено да захтева аванс.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
(Понуђач потписује овај образац у оквиру поглавља техничке спецификације, чиме
исти потврђује да је у потпуности упознат са захтеваним Техничким спецификацијама
и да ће исте у целости испунити уколико њему буде додељен уговор, што потврђује
потписом и печатом овог обрасца).
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Остали делови конкурсне документације остају неизмењени.
II Ове прве измене и допуне конкурсне документације постају саставни део конкурсне
документације бр. 1076/1 објављене дана 21.10.2019. а ова одлука се објављује одмах на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
III С обзиром да се наведене измене и допуне врше у року не краћем од 8 (осам) дана пре
истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда остаје неизмењен (до
21.11.2019. до 09,30 час).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зоран Петаковић, дипл.инж.шум.

Доставити:
- на Порталу јавних набавки;
- на Интернет страници Наручиоца;
- Сектору за финансије, комерц. послове и маркетинг;
- Архиви ЈП.
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