Јавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број: 69/6
Датум: 23.11.2017.године
Комисија за јавну набавку добара- Набавка коришћеног булдозера, образована решењем бр.69/2 од
14.11.2017.године ЈНМВ69/2017.
Бор, 23.11.2017.године
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара- Набавка коришћеног булдозера, ЈНМВ 69/2017.
Комисија за јавну набавку образована Решењем бр.69/2 од 14.11.2017.године, у року предвиђеном
за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број
124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке Набавка коришћеног булдозера, ЈНМВ 69/2017, свим заинтересованим лицима која су преузела
конкурсну документацију доставља
ОБАВЕШТЕЊЕ
Мења се конкурсна документација и то:

III ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) КОЛИЧИНA И
ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Редни број
Назив
Количина
1
Набавка коришћеног булдожера
1
 Предмет набавке је коришћена радна машина - булдожер гусеничар
 Снага мотора: од 70 KW до 85 KW
 Тип мотора: 4-тактни водом хлађени дизел мотор, са директним убризгавањем
 Број цилиндара мотора: 6
 Радна запремина мотора: од 5750 cm3 до 5850 cm3
 Тип трансмисије: хидродинамичка са претварачем обртног момента и планетарним мењачем
 Притисак уља који се одржава у воду према разводницима команде мењача а који служи за
активирање спојница у мењачу и кочница, не сме да буде мањи од 10 бара при радној температури
уља у мењачу.
 Број степени преноса трансмисије: 3 за ход напред, 3 за ход уназад
 Бочне спојнице: суве ламеласте
 Број носећих ваљака (“доње ролне”): 6+6
 Број водећих ваљака: (“горње ролне”): 2+2
 Ширина папуче гусеничног ланца: од 400 mm до 500 mm
 булдожер мора бити опремљен хидрауличним англдозерским или булдожерским уређајем
опремљеним дозерским ножем - раоником
 булдожер мора бити технички и функционално исправан без видљивих недостатака
 Гарантни рок: минимално 6 (шест) месеци
 Место испоруке: пословно седиште наручиоца
 Понуђач мора бити власник понуђеног булдожера
 Сви трошкови који су везани за испоруку предметног добра морају бити укључени у
понуђену цену, односно све трошкове испоруке сноси понуђач.
- Понуђач уз понуду мора доставити одговарајући доказ о власништву над понуђеним
булдожером- саобраћајна дозвола или рачун о куповини или уговор о стицању својине
над булдожером или одлуку државног органа.
- Наручиоц задржава право да пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, стручна
комисија наручиоца изврши непосредан увид у понуђено добро код понуђача, и провери техничке
карактеристике, исправност и опште стање булдожера (посебно: истрошеност елемената доњег
строја, аудио визуелна контрола рада дизел мотора, функционалност команди за управљање)
- Наручиоц задржава право да приликом примопредаје, стручна комисија наручиоца изврши
непосредан увид у понуђено добро и провери техничке карактеристике, исправност и опште стање
булдожера, и уколико се утврди неисправност не преузме добро до отклањања неисправности, а
уколико је природа квара таква да се не може отклонити или нека техничка карактерстика не
одговара, стручна комисија ће предложити наручиоцу да уговор раскине.
У _____________________
Дана __________________
М.П.

Потпис одговорног лица понуђача,
______________________________

VI ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: ЈНМВ БРОЈ 69/2017
Предмет јавне набавке: – Набавка коришћеног булдожера
Понуда број _______________ од ________________ 2017.године.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1

Назив понуђача

2

Седиште

3
4

Адреса
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)

5

Матични број

6

Шифра делатности

7

ПИБ

8

Број текућег рачуна

9

Назив банке

10

Број телефона

11

Број телефакса

12

e-mail адреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице за потисивање уговора
ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:
(a) САМОСТАЛНО
(б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
(в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена:
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси
са подизвођачем, односно податке о свим учесницима у заједничкој понуди, уколико понуду подноси
група понуђача.

Број јавне набавке: 69/2017
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1

Назив подизвођача

2

Седиште

3
4

Адреса
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)

5

Матични број

6

Шифра делатности

7

ПИБ

8

Број текућег рачуна

9

Назив банке

10

Број телефона

11

Број телефакса

12

e-mail адреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице

15

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач

16

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________
печат
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати образац у
довољном броју примерака за сваког подизвођача.

Број јавне набавке: 69/2017

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1

Назив понуђача

2

Седиште

3
4

Адреса
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)

5

Матични број

6

Шифра делатности

7

ПИБ

8

Број текућег рачуна

9

Назив банке

10

Број телефона

11

Број телефакса

12

e-mail адреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је
копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.

Р
е.
б
р
ој

Назив

1

Kоришћени
булдожер

Јединица Количина
мере

комад

Назив
произвођача
и земља
порекла

Модел, марка

Јединична цена
без
ПДВ-а (динара)

Укупно без
ПДВ-а

1

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а (динара)
ПДВ%

УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (динара)

РОК ПЛАЋАЊА:
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

______________(до 45 (четрдесетпет) дана од дана
пријема исправног рачуна за извршену испоруку).
____________(број дана од дана
отварања понуда - најмање 60 дана):

завршетка

НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Вирмански

РОК ИСПОРУКЕ:

у року од___________дана од дана пријема
поруџбенице од стране Наручиоца.(не више од 7
дана од пријема поруџбенице за испоруку.)

МЕСТО ИСПОРУКЕ

Пословно седиште Наручиоца

ГАРАНТНИ РОК

____________месеци (минимално 6 (шест) месеци).

МЕСТО ИСПОРУКЕ

Пословно седиште наручиоца

ТРОШКОВИ ИСПОРУКЕ

Сви трошкови који су везани за испоруку
предметног добра морају бити укључени у
понуђену цену, односно све трошкове испоруке
сноси понуђач.

Напомене:
- Понуђач уз понуду мора доставити одговарајући доказ о власништву над понуђеним
булдожером- саобраћајна дозвола или рачун о куповини или уговор о стицању својине над
булдожером или одлуку државног органа.
Наручиоц задржава право да пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, стручна комисија
наручиоца изврши непосредан увид у понуђено добро код понуђача, и провери техничке карактеристике,
исправност и опште стање булдожера (посебно: истрошеност елемената доњег строја, аудио визуелна
контрола рада дизел мотора, функционалност команди за управљање)
Наручиоц задржава право да приликом примопредаје, стручна комисија наручиоца изврши непосредан
увид у понуђено добро и провери техничке карактеристике, исправност и опште стање булдожера, и
уколико се утврди неисправност не преузме добро до отклањања неисправности, а уколико је природа
квара таква да се не може отклонити или нека техничка карактерстика не одговара, стручна комисија ће
предложити наручиоцу да уговор раскине.

Булдожер
Број шасије
Број мотора
Снага мотора: од 70 KW до 85 KW

_________________KW

Тип мотора: 4-тактни водом хлађени дизел мотор, са
директним убризгавањем

ДА

Број цилиндара мотора: 6

ДА

НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)

Радна запремина мотора: од 5750 cm3 до 5850 cm3

____________________cm3

Тип трансмисије: хидродинамичка са претварачем
обртног момента и планетарним мењачем

ДА

Притисак уља који се одржава у воду према
разводницима команде мењача а који служи за
активирање спојница у мењачу и кочница, не сме да
буде мањи од 10 бара при радној температури уља у
мењачу.
Број степени преноса трансмисије: 3 за ход напред,
3 за ход уназад

ДА

Бочне спојнице: суве ламеласте

ДА

НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)

ДА

НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)

Број носећих ваљака (“доње ролне”): 6+6

ДА

НЕ
(заокружити)

Број водећих ваљака: (“горње ролне”): 2+2

ДА

НЕ
(заокружити)

Ширина папуче гусеничног ланца: од 400 mm до 500
mm

________________mm

Булдожер мора бити опремљен хидрауличним
англдозерским
или
булдожерским
уређајем
опремљеним дозерским ножем - раоником

ДА

Булдожер мора бити технички и функционално
исправан без видљивих недостатака

ДА

Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:
Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за
привредне регистре:

НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)

Да
Не
(Заокружити)
Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води код ____________________________
Агенције за привредне регистре:
____________________________
____
Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за ____________________________
привредне регистре:
____________________________
____
Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у
обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. став 1. тачка
1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће из чл.75. и 76. ЗЈН и

Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне документације (Поглавље IV), од
редног броја 1. до 4.
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.
У _____________________
Дана __________________
Потпис одговорног лица понуђача,
М.П.
______________________________

