
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 877/18-ЈНВВ-Д-11/2018
Датум: 22.3.2018. године
Чачак

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке велике вредности
добара – комбинована грађевинска машина ровокопач – утоваривач, редни број
ЈНВВ-Д-11/2018,  ОБЈАВЉУЈЕ

 ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Чланом 63. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15  и
68/15) прописано  је  да  је  наручилац  који  у  року  за  подношење  понуда  измени
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене објави на Порталу јавних
набавки као и на својој интернет стараници.

У  предметном поступку  јавне  набавке  велике вредности,  Комисија  за  јавну
набавку  у  поступку  јавне  набавке  велике вредности  добара –   комбинована
грађевинска машина ровокопач – утоваривач, редни број   ЈНВВ-Д-11/2018, ЈКП
„Градско зеленило“ Чачак, врши измене конкурсне документације и то:

Странe под  редним  бројем  4,  5,  9. предметне  конкурсне  документације
престају да  важе и  замењују се  странама 4А,  5А,  9A -  по   изменама  конкурсне
документације.

С  тим  у  вези,  објављујемо  нове стране које носе ознаку 4A,  5А,  9А -  по
изменама конкурсне документације и из тог разлога јер неопходно да потенцијални
понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно
је  да  овом  изменом  објављену  страну 4A,  5А,  9А по  изменамa конкурсне
документације, преузму са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца
и изврше измену првобитно објављене конкурсне документације – редни број стране
конкурсне документације 4A, 5А, 9А.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач
поступи у складу са наведеном изменом. 
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4A - по изменама конкурсне документације

 II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

УСЛУГЕ И СЛ.

Спецификација
Комбинована грађевинска машина ровокопач – утоваривач

– Година производње – мин 2018. год. (нова и некоришћена);

– Машина  круте  или  зглобне  шасије  са  паралелном  кинематиком  дизања
утоварене гране;

– Оперативна тежина машине са стандардном опремом мин 8.000 кг;

– Мотор дизел са турбопуњачем максималне снаге минимално 65 KW;

– Класа емисије издувних гасова – минимално Stage III-A (Tier3);

– Избор погона на два или на сва четири точка (4х4);

– Аутоматска  хидродинамичка  трансмисија  за  тешке  услове  рада  са
минимално 6 брзина напред и 3 брзине назад;

– Кочнице диск типа, потопљене у уљу;

– Дупла кочна педала;

– Ручна кочница механичка;

– Погонски мостови за тешке услове рада, са планетарним редукторима са
мин 4 планетарна зупчаника;

– Управљач серво – подесив;

– Управљање на предњим точковима димензија мин 18”, задњи точкови мин.
димензија 26”;

– Утоварни уређај – вишенаменска кашика 6 у 1 са виљушкама капацитета
мин 1 м3;

– Ножеви на утоварној кашици израђени од Nardox челика (или еквивалентног
материјала);

– Висина утовара утоварне кашике минимално 3 200 мм (омогућава утовар у
камионе са високим страницама);

– Капацитет  подизања  утоварне  кашике  на  максималној  висини  минимум
3.000 кг;

– Предња  кашика  са  системом  за  ублажавање  осциловања  машине  при
вожњи (пливајућа кашика);

– Багерски  уређај  –  помични  са  телескопском  руком  и  механичком  брзо
растављивом спојком за измену алата;

– Хидраулични систем опремљен са двострујном зупчастом пумпом протока
минимално 140 I/мин (у збиру);

– Команде механичког типа за ровокопачки уређај;

– Максимална брзина у транспортном ходу 40 км/ч + 5%;

– Дубина копања  минимум 5,6 м;

– Блокада задњег диференцијала или електронско контролисано 
проклизавање;
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5A - по изменама конкурсне документације

– Блатобрани на свим точковима;

– Радна светла (2Н/2П) и 2 додатна радна светла напред;

– Ротационо светло на кабини возила;

– Радни уређај са УСБ прикључком у кабини;

– Сигурносна кабина са РОПС/ФОПС заштитом;

– Хуидраулична инсталација за чекић и сврдло;

– Инсталација за грејање уграђени у кабини руковаоца;

– Минимално два ЛЦД панела (на предњој и бочној страни);

– Звучни сигнал при кретању у назад;

– Пнеуматици за вожњу по путу (асфалтна подлога);

– Стабилизатори на задњем делу машине;

– Транспортна висина машине максимално 3700 мм;

– Максимална ширина машине 2.450 мм;

– Међуосовинско растојање максимално 2.200 мм;

– Минимални дохват ровокопачке гране на нивоу тла 6500 мм (од осовине
окретања);

– Максимални клиренс минимално 350 мм;

– Капацитет резервоара минимално 150 л;

– Осовиница – болцни, за прихват кашика;

– Кашика за копање са зубима ширине минимално 600 мм;

– Кашика за копање са зубима ширине минимално 350 мм; 

– Кључ за стартовање – 2 ком;

– Основни алат за текуће одржавање;

– Минимална опрема машине у складу са ЗОБС-ом; комплет за прву помоћ,
комплет резервних сијалица, троугао, ПП апарат, флуоресцентни прслук.

Уз  понуду  је  неопходно  доставити  декларацију  понуђеног  добра,  оверену  од
стране судског тумача.

Рок испоруке: 30 радних дана

Испорука: ЦИП локација купца

Гаранција  : 12 месеци или 2000 радних часова у зависности шта пре наступи

Понуђач је дужан да у гарантном периоду обезбеди сервисну подршку у року од 24
сата, од пријаве квара.

www.gradskozelenilocacak.rs                                                                                        Ул. Симе Сараге бр. 71, Чачак



III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

9A - по изменама конкурсне документације

ДОДАТНИ УСЛОВИ
У  предметној  јавној  набавци  велике  вредности  су  предвиђени  слдећи  додатни
услови:

Р.бр.
ДОДАТНИ УСЛОВИ

и
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Услов:
Да понуђач није био у блокади последњих 6 месеци од дана објављивања позива
Доказ: 
Потврда НБС о броју дана неликвидности

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Услов:
Да је понуђач у последње 3 године пре објављивања позива за подношење понуда 
испоручио минимум 2 машине истог типа
Доказ:  
Потврда купца 
Рачун - копија

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Услов:
Техничка понуда оверена од стране произвођача којом се потврђују све тражене техничке 
карактеристике 

Доказ:
Техничка понуда произвођача оверена код судског тумача

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Услов:
Да понуђач има стално запослена 2 сертификована сервисера за одржавање понуђене 
машине у гарантном року
Доказ: 
Уговори о раду, м обрасци, сертификати или потврде произвођача о извршеној обуци  
оверене од стране судског тумача
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