Број: 309-1/2019
Датум: 20.08.2019. год.

- Измена и допуна конкурсне документацијеУ складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
врши се измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – добара путем финансијског
лизинга, Путничко возило, ЈНМВ бр. 03/19.
- Врши се измена на страни бр. 5 и 6 текста који се односи на опште услове, а који сада гласи:
Општи услови
Теретно возило N1 категорије (ново) – 1 комад
Под термином „ново “ подразумева се некоришћено возило са уграђеним потпуно новим деловима и
које се након испоруке први пут региструје.
Понуђено возило мора бити у складу са важећим законским прописима Републике Србије, Правилником
о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на
путевима и Законом о безбедности саобраћаја.
За сваку могућу неусаглашеност карактеристика понуђеног возила са законима, правилницима и
стандардима Републике Србије и / или Европске уније, у потпуности одговара испоручилац возила.
Сви материјали од којих је возило израђено не смеју ни на који начин здравствено да штете свим лицима
која су у контакту са возилом.
У случају пожара на возилу не смеју да настану отровни и агресивни гасови као продукт сагоревања.
Возило које је предмет ове набавке мора имати најмање следеће техничке карактеристике:
- Година производње: 2019.
- Димензије возила:
-

Дужина возила у мм: мин 4242 макс 4350
Ширина возила у мм: мин 1784 макс 1854
Запремина пртљажника: мин 410 макс 500 лит
Висина возила у мм: мин 1655 макс 1680
Међуосовинско растојање возила: мин 2612 макс 2655 мм
Број места за седење: 4
Број врата: 5

- Карактеристике мотора:
-

Запремина мотора: мин 1598 макс 1799 цм3
Погон: на обе осовине константан – Не
Гориво: евро дизел
Мотор: редни са воденим хлађењем
Снага мотора у kW: мин 88 макс 100

-

Мењач: мануални, мин. 6 брзина + ход уназад
Норма / генерација мотора: мин. Еуро 6

- Минимално захтевана опрема предметног возила:
-

Клима уређај аутоматски
ABS + EBD + ESP + ASR + MSR + HILL HOLDER
Ваздушни јастуци (air bag) предњи и бочни за возача и сувозача
Серво волан са командама за радио и телефон, подесив по висини и дубини
Волан и ручица мењача обложени кожом
Седиште возача подесиво по висини
Алуминијумске фелне мин. 17“
Путни рачунар
Задњи сензори за паркирање
Темпомат
Навигација
Радио MP3 са екраном осетљивим на додир 7”
Bluetooth – телефонирање без употребе руку
Паркинг камера
Магленке предње и задње
Електро подесиви ретровизори са одмрзавањем
Кодирани кључ – имобилајзер
Централно даљинско закључавање и откључавање
Електро-подизачи предњих и задњих бочних стакала
Електро подесиви спољни ретровизори са грејачима
Предњи и задњи наслон за руку
Утичница 12V
Резервни точак са прибором за промену истог
Боја: Зелено метализирана, кров црне боје
Обавезан безбедоносни комплет (опрема за пружање прве помоћи величине „Б“,
флуоресцентни прслук, троугао, трака за вучу 3т, комплет резервних сијалица у складу са
ЗОБС)

- Врши се измена на страни бр. 8 текста који се односи на документацију уз испоручено возило, а
који сада гласи:
Документација уз испоручено возило:
- Упутство за руковање и одржавање возилом
- Сервисне књижица за отклањање неисправности у гарантном року
- Комплетна документација неопходна за регистрацију возила укључујући и извршен технички
преглед
- Фактуру за испоручено возило (три примерка)
- Врши се измена на страни бр. 9 текста који се односи на минимални гарантни рок, а који сада
гласи:
2

Минималан гарантни рокoви:
Минимални гарантни рок за целокупно возило / мотор не може бити краћи од 60 месеци од дана
испоруке добара или пређених 200.000 километара.
Минимални гарантни рок за постојаност боје не може бити краћи од 36 месеци од дана испоруке
добара.
Минимални гаранти рок за каросерију (антикорозивну заштиту) не може бити краћи од 96 месеци од
дана испоруке добара.
- Врши се измена на страни бр. 20 текста који се односи на захтеве у погледу гарантног рока, а
који сада гласи:
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Минимални гарантни рок за целокупно возило / мотор не може бити краћи од 60 месеци од дана
испоруке добара или пређених 200.000 километара.
Минимални гарантни рок за постојаност боје не може бити краћи од 36 месеци од дана испоруке
добара.
Минимални гаранти рок за каросерију (антикорозивну заштиту) не може бити краћи од 96 месеци од
дана испоруке добара.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу се прихватити
непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, и сл.). У случају да понуђач непрецизно
одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

- Врши се измена на страни бр. 28 текста који се одоси на врсту, техничке карактеристике
предмета навкек, а који сада гласи:
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
- Теретно возило N1 категорије
- Година производње: 2019.
- Димензије возила:
-

Дужина возила у мм: мин 4242 макс 4350
Ширина возила у мм: мин 1784 макс 1854
Запремина пртљажника: мин 410 макс 500 лит
Висина возила у мм: мин 1655 макс 1680
Међуосовинско растојање возила: мин 2612 макс 2655 мм
Број места за седење: 4
Број врата: 5

- Карактеристике мотора:

-

Запремина мотора: мин 1598 макс 1799 цм3
Погон: на обе осовине константан – Не
Гориво: евро дизел
Мотор: редни са воденим хлађењем
Снага мотора у kW: мин 88 макс 100
Мењач: мануални, мин. 6 брзина + ход уназад
Норма / генерација мотора: мин. Еуро 6

- Минимално захтевана опрема предметног возила:
-

Клима уређај аутоматски
ABS + EBD + ESP + ASR + MSR + HILL HOLDER
Ваздушни јастуци (air bag) предњи и бочни за возача и сувозача
Серво волан са командама за радио и телефон, подесив по висини и дубини
Волан и ручица мењача обложени кожом
Седиште возача подесиво по висини
Алуминијумске фелне мин. 17“
Путни рачунар
Задњи сензори за паркирање
Темпомат
Навигација
Радио MP3 са екраном осетљивим на додир 7”
Bluetooth – телефонирање без употребе руку
Паркинг камера
Магленке предње и задње
Електро подесиви ретровизори са одмрзавањем
Кодирани кључ – имобилајзер
Централно даљинско закључавање и откључавање

- Врши се измена на страни бр. 32 текста који се односи на предмет јавне набавке, а који сада
гласи:
4) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Цена финансијског лизинга без ПДВ-а:
(у цену су укључени сви трошкови и накнаде
који произилазе из финансијског лизинга )
Износ ПДВ-а
Цена финансијског лизинга са ПДВ-ом:
(у цену су укључени сви трошкови и накнаде
који произилазе из финансијског лизинга)
Укупан број рата лизинг накнаде:

36 рата

Кратак опис услова, начина и рокова плаћања
које од Примаоца лизинга захтева Давалац
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почевши од закључења Уговора о
финансијском лизингу до коначне отплате
(прилог План отплате финансијског лизинга)
Гарантни рок за целокупно возило / мотор (не
може бити краћи од 60 месеци од дана испоруке
добара или пређених 200.000 км)

____________________________месеци

Гарантни рок за постојаност боје (не може бити
краћи од 36 месеци од дана испоруке добара).
Гарантни рок за каросерију (антикорозивну
заштиту не може бити краћи од 96 месеци од
дана испоруке добара.)

_____________________________месеци

_____________________________месеци
Рок испоруке: (максимално 50 дана)
_____ дана од дана потписа Уговора о јавној
набавци

Место испоруке:

Нови Сад – седиште Наручиоца, Булевар Михајла
Пупина 20

Рок важења понуде: (не краћи од 30 дана)

_____________дана од дана отварања понуда

Измењена конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – добара путем финансијског
лизинга, Путничко возило, ЈНМВ бр. 03/19 биће објављена на сајту Наручиоца и на сајту Управе за
јавне набавке.

Комисија за јавну набавку

