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Broj: 802 
Datum: 13.02.2017.g. 
 
 

 

 

Na osnovu člana 63. i člana 54. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br.124/2012, 
br.14/2015 i 68/2015)  komisija sačinjava 
 

IZMENU I DOPUNU KONKURSNE DOKUMENTACIJE br.1 
Za javnu nabavku dobara br. OP 02/2017 –  

Nabavka kamiona kipera 

 
Konkursna dokumentacija se menja na sledeći način: 
 
Konkursna dokumentacija se menja u Poglavlju III  VRSTA, TEHNIČKE 
KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBRA, NAČIN SPROVOĐENJA 
KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, 
MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I 
SL. u delu Tehničke specifikacije, Tehničke karakteristike osnovnog vozila  (šasije), stavka  
 
koja glasi:  
 

„ Alternator min 80 A“ 
  
 

menja se i sada glasi: 

 

„ Alternator min 70 A“ 
   
 

Ova Izmena i dopuna konkursne dokumentacije je sastavni deo konkursne dokumentacije 
br.574  od 02.02.2017.g.koja je objavljena na Portalu javnih nabavki  03.02.2017.g. 
U ostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.                                                                     
                                             

                                                      KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU 

 
Prilog: 

- Izmenjeni obrazac Tehničke specifikacije 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.  

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

Рок испоруке 
 Рок за испоруку добра камиона кипера носивости до 5 тона –не може бити дужи од 
70 дана од дана закључења уговора. Испорукa се сматра извршеном кад Наручилац 
прими предметно добро са свим документима и у присуству Испоручиоца.  
 
Место и начин испоруке 

 Место испоруке је ЈКП „Горњи Милановац“, Горњи Милановац, ул.Војводе Мишића 
бр.23, Комунални погон наручиоца. Камион кипер носивости до 5 тона (1 комад) се 
испоручује у исправном стању спремно за употребу. Приликом примопредаје потписује се 
записник о примопредаји. 

Општи услови  
Камион кипер носивости до 5 тона 
1.Камион кипер носивости до 5 тона(1 комад) 
 
Техничке карактеристике основног возила  (шасије) 

                -    Ново возило, некоришћено, година производње мин. 2017 

- Дозвољена укупна маса возила 12000кг 
-    Погон 4 х 2  
-  Међуосовинско растојање 3900 мм - 4100 мм 
- Дизел мотор, снаге минимум 150 кW  
- Запремина максимум 4500цм3 
- Емисија издувних гасова ЕУРО 5 са СЦР 
- Радна амбијентална температура минимум 45°С 
- Мењач мануелни најмање 6+1 
- Резервоар за гориво најмање 150 л 
- Резервоар загориво пластични са могућншћу закључавања 
резервоара 
- Предња осовина носивости минимум 4400кг, параболично лиснато 
ослоњена 
- Задња осовина носивости минимум 8400кг, параболично лиснато 
ослоњена 
- Сигурносни систем против блокаде при кочењу (АБС) 
- Сигурносни систем против проклизавања возила (АСР)  
- Систем за електронску контролу силе кочења возила(ЕБС)  
- Диск кочнице на предњој и задњој осовини 
- Кабина дневна са прозором позади 
- Број седишта 1+2  са сигурносним појасевима 
- Седиште возача пнеуматски ослоњено 
- Серво управљач, подешавање положаја волана по висини и нагибу 
- Спољашња заштита од Сунца на кабини возила 
- Челични предњи браник 
- Звучни сигнал при кретању уназад 
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- Дигитални тахограф за два возача 
- Грејани главни и широкоугаони ретровизори 
- Главни ретровизори електро подесиви 
- Дневнасветла ЛЕД типа интегрисана у главнасветла 
- Предња светла за маглу 
- Два ротациона Светлана крову кабине возила ЛЕД типа 
- Клима у кабини 
- Темпомат 
- Радио/ УСБ 
- Кодирани кључ са даљинском командом, најмање 2 ком. 
- Пнеуматици  6+1 димензија мин 245/70Р17.5 
- Индикација притиска у пнеуматицима са приказом на дисплеју 
- Прикључне тачке за принудну вучу возила напред 
- Акумулатор мин.125 Ах 
- Алтернатор мин 70 А 
-   Напон у систему 24 В 
- Заштита против подлетања са бока усклађена са регулативом ЕСЕ 73 
- Блатобрани, са заштитом од прскања, у складу са 91/226/ЕЦЕ 
- Задња заштита против подлетања 
- Клинасти подметачи за точкове, 2 ком. 
- Извод снаге усклађен сазахтевима надоградње 
- Усис ваздуха иза кабине у висини горњег дела кабине 
- Алат за замену точка са дизалицом минимум 10т 
- Комплеталата у кутији према стандард произвођача возила 
- Боја:комунална наранџаста РАЛ 2011или еквивалент 

 
Како се доказује да понуђено  основно   возило (шасија)   испуњава захтеване 
техничке  карактеристике  ( документи који су обавезни део понуде) 
а) Овлашћење или потврда произвођача возила (или његовог овашћеног представника на 
територији Србије) понуђачу да  у поступку јавне набавке може нудити њихово возило. 
б) Овлашћење или потврда произвођача (или његовог овашћеног представника на 
територији Србије) понуђачу возила да поседује или користи  овлашћени сервис на 
територији Републике Србије. 
в) Захтеване техничке карактеристике основног возила (шасије) оверене  и потписане  од 
стране произвођача основног возила (шасије). 
 
 
Сва наведена овлашћења произвођача (изузев тачке в) морају бити оригинална  и 
потписана од стране одговорног лица произвођача  и оверена печатом произвођача 
основног возила (шасије) или његовог овашћеног представника на територији Србије, не 
старија од 30 дана од дана отварања понуда. 
 

Надоградња – техничке карактеристике 

- Нова надоградња, некоришћена, година производње мин. 2017. 

- Дужина товарног сандука: минимум 4.200 mm 
- Унутрашња ширина товарног сандука: 2.300 mm 
- Висина предње челичне странице: минимум 1000 mm 
- Материјал пода и дебљина лима: минимум HARDOX 450/5mm 
- Висина бочних/задње странице: минимум 600mm 
- Материјал бочних / задње странице и дебљина лима: минимум Č 0563/3 mm 
- Запремина товарног сандука: мимимум 5.8 m3 
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- Тип надоградње: тространи  киперски сандук 
- Бочне странице: једноделне 
- Отварање бочних страница: преклоп и отклон 
- Отварање задње странице: отклон, аутоматски 
- Комплетна хидраулика 
-Систем подизања товарног сандука: централно смештен телескопски 
хидраулични цилиндар   
- Управљање киповања терета: вентил (Joystick) у кабини возила смештен бочно у 
односу на возачево седиште,сандук кипера се покрива одговарајућом церадом 
,церада се лако скупља и развлачи.   
- Челични делови надоградње пескарени и двоструко обојени 
- Помоћна шасија обојена у боји шасије возила 
- Носач резервног точка 
- Товарни сандук обојен једнобојно у боји кабине возила 
- Атест за комплетно надограђено возило 
 
Како се доказује да понуђена  надградња   испуњава захтеване техничке  
карактеристике  ( документи који су обавезни део понуде) 
а) Овлашћење или потврда произвођача надградње (или његовог овашћеног 
представника на територији Србије) издата понуђачу да у поступку јавне набавке може 
нудити њихову надградњу. 
б) Овлашћење или потврда произвођача надградње (или његовог овашћеног 
представника на територији Србије) издата  понуђачу да поседује или користи 
овлашћени сервис на територији Републике Србије 
в) Захтеване техничке карактеристике надградње оверене и потписане  од стране 
произвођача надградње . 
г) Доставити  важећи Сертификат за произвођача надградње о испуњењу стандарда 
SRPS ISO 14001:2005 односно националног стандарда који је идентичан са ISO 
14001:2004; 
д) Доставити важећи Сертификат за произвођача надградње о испуњењу стандарда 
SRPS ISO 9001:2008 односно националног стандарда који је идентичан са ISO 
9001:2004; 
ђ) Да  произвођач надоградње поседује за свој производни погон Сертификат  EN ISO 
3834-2 ил  еквивалент.Приложити копију сертификата.   
е) Да произвођач надоградње у радном односу има минимум два сертификована 
заваривача са  сертификатом EN ISO 9606-1 или еквивалент. Приложити копије 
сертификата.   
 
Сва наведена документа под тачкама а, б и в од произвођача  надградње морају бити 
оригинална  и потписана од стране одговорног лица произвођача  и оверена печатом 
произвођача шасије и надградње  или његовог овашћеног представника на територији 
Србије, не старија од 30 дана од дана отварања понуда. 
 
Уколико је понуђач уједно и произвођач подвоза или надградње, наведена овлашћења 
произвођача се достављљају у форми изјаве. 
 
Понуђено добро мора да испуњава све захтеве из техничке спецификације, у супротном 
понуда ће бити одбачена као неисправна. 
Наручилац задржава право да пре доношења коначне одлуке, изврши увид у раније 
испоручено возило са захтеваном надградњом. Уколико утврди да   надградња не 
испуњава захтеване карактеристике по овом јавном позиву или  није била функционална 
приликом упоребе код ранијих корисника, понуда ће бити одбијена као неиспрвна. 
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Такође,Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени 
квалитет добара који се испоручују, затражи замену или проверу квалитета од 
надлежне организације или установе (све трошкове сноси изабрани понуђач 
уколико се докаже да је наручилац био управу).   

 

                                                                                      Упознат и сагласан са  

                                                                               Техничким  спецификацијама  и                                          
документима за њено доказивање                                                                               

М.П. 
                                                                                        _____________________ 

                                                                                  Овлашћено лице понуђача 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              


