ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа
као тело за централизоване јавне набавке

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак –
централизована јавна набавка број 12/2018

Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке,
назив и ознака из
општег речника
набавке:

Предмет јавне набавке је набавка превозних средстава.
Назив и шифра из Општег речника набавке: 34110000 Путнички
аутомобили.
Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка у
отвореном поступку, ради закључења оквирног споразума са једним
понуђачем. Оквирни споразум истиче реализацијом предмета оквирног
споразума.
Поступајући на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се
измена конкурсне документације која се односи на:
- Спецификацију за Партију 3 и Партију 6;
- Елеменат критеријума за закључење оквирног споразума „рок
испоруке“ – само за Партију 1 и Партију 6, који се мења и додаје се
тачка 3.1 на страни 21 од 73 конкурсне документације, која гласи:
„3.1 РОК ИСПОРУКЕ ЗА ПАРТИЈУ-1 И ПАРТИЈУ6
Максимални број пондера је 20.

Измена конкурсне
документације:

Под роком испоруке Наручилац подразумева рок
испоруке возила од дана закључења уговора.
Рок испоруке до 15 дана ................20 пондера
Рок испоруке до 45 дана .................12 пондера
Рок испоруке до 60 дана ..................0 пондера“

Лице за контакт:

Измењене стране конкурсне документације које се односе на Партију
1, Партију 3 и Партију 6 налазе се у прилогу (страна 3 од 73, страна 25
од 73, страна 37 од 73 и страна 43 од 73).
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
С тим у вези, обавештавамо заинтересована лица да је потребно да се за
наведене партије поднесу понуде на измењеним странама конкурсне
документације.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 12/2018

Страна 37 од 73

Партија 3 - Путничко возило радне запремине од 1590 до 2000 cm³- за потребе
Комисије за заштиту конкуренције
Број возила која се набављају 1
Мин.техничке карактеристике возила
Марка и модел
Година производње
Генерација мотора
Радна запремина
Врста погонског горива
Снага мотора
Година производње
Тип мењача
Погон
Број седишта
Дужина возила
Међуосовинско растојање
Облик каросерије
Уређај за управљање
Електронска контрола стабилности
Клима
Аудио апарат
Ваздушни јастук
Паркинг кочница
Прозори
Ветробранско стакло
Спољашњи ретровизори
Светла за маглу
Светла
Уређај за одржавање брзине
Брава
Седишта:
Наслон за руке
Паркинг сензори
Стакла
Наплатци на возилу
Притисак у пнеуматицима
Резервни точак

2018
Еуро 6
1590 – 2000 cm³
бензин
од 100-150 KW
2018
Аутоматски
Погон на предњој осовини
5
Од 4500 mm до 5100 mm
Од 2500mm до 2900 mm
Лимузина 4/5 врата
Опрема
Мин.серво управљач, подесив по висини
ЕSC или други одговарајући систем
мин. Клима са електронском регулацијом
мин. Радио са AUX или USB прикључком
мин. Возач, сувозач, предњи бочни, бочне
ваздушне завесе
Електронска паркинг кочница
електроподизачи предњих и задњих стакала
Сензор за кишу
Мин. Електро подесиви, склопиви и грејани
Предња и задња светла за маглу посебно
интегрисана
Аутоматска контрола дугих светала
Мин.темпомат
мин. Централна са даљинским закључавањем,
откључавањем
мин. Подесиво седиште по висини за возача и
сувозача
Централни наслон за руке напред и позади
паркинг сензори напред и позади
Тонирана задња стакла
Алуминијумски наплатци
Индикатор притиска
Резервни точак димензија као на возилу
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ПАРТИЈА 6- Теренско возило радне запремине 1601-1800 cm³ снаге мотора мин. 60КW-за
потребе Пореске управе
Број возила која се набављају 5
Понуђена цена за једно возило подразумева и први редован сервис возила о трошку
понуђача. Редован сервис се ради на пређеној километражи одређеној од стране произвођача
возила или на годину дана у зависности од тога шта прво достигне.
Планиране локације корисника Теренског возило радне запремине 1601-1800 cm³ снаге мотора
мин. 60КW 1400 ццм.
1. Београд ................................................................5
Возила за Београд, треба испоручити на локацији ЛЕШТАНЕ, магацин Пореске управе.
Мин.техничке карактеристике
возила
Година производње
Радна запремина
Врста погонског
горива
Снага мотора
Тип мењача
Погон
Редукција погона
Број врата
Број седишта
Кочиони систем

2018
Макс. 1700 cm³
Мин.БМБ 95 Евро премијум
мин. 59 KW
Мин. Мануелни 5-to степени
Стални погон на обе осовине
Мин. Једна редукција главног
преносног односа са блокадом
диференцијала
Мин.3 врата
Мин 4
Мин диск кочнице напред
Опрема

Уређај за управљање
Систем против
блокаде точкова
Клима уређај
Аудио апарат
Наплатци
Резервни точак
Боја
Опрема у возилу

мин серво
ABS
Мин мануелна регулација
Мин.Радио, AUX или USB
прикључак
алуминијумски
Нормална величина
по избoру
Дизалица, кључ за точкове,
светлоодбојни прслук, коплет
прве помоћи (произведен мин
2017 год), уже за вучу, троугао,
комплет сијалица и ПП апарат
S1.
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II

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА
ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет централизоване јавне набавке је набавка превозних средстава.
Назив и шифра из Општег речника набавке: 34110000 Путнички аутомобили,
34113300-5 Теренска возила
2. Опис партије
Предмет централизоване јавне набавке је обликован по партијама и то:

Број и назив партије

Назив и ознака из
општег речника

Партија 1 -

Путничко возило радне запремине до 1400 cm³

Путнички аутомобили
34110000

Партија 2 -

Теренско возило 4х 4 радне запремине од 1401
до 1600 cm³

Теренска возила
34113300-5

Партија 3 -

Путничко возило радне запремине од 1590 до
2000 cm³

Путнички аутомобили
34110000

Партија 4 -

Путничко возило радне запремине од 1801 до
2000 cm³, међуосовинско растојање мин. 2650мм

Путнички аутомобили
34110000

Партија 5 -

Путничко возило радне запремине од 1801 до
2000 cm³, међуосовинско растојање мин. 2790мм

Путнички аутомобили
34110000

Партија 6 -

Теренско возило радне запремине од 1601 до
1800 cm³ снаге мотора мин. 60КW

Теренска возила
34113300-5

2. Врста оквирног споразума
Управа за заједничке послове републичких органа спроводи отворени поступак
ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем.
Оквирни споразум истиче реализацијом предмета оквирног споразума.
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за подношење понуде у предметном поступку, дајем понуду како
следи:

Понуда број:
Датум:
Понуду подносим за (заокружити):
А. целокупну набавку
Б. на партију: (заокружити партију)
Број и назив партије
Партија 1 Партија 2 Партија 3 Партија 4 Партија 5 Партија 6 -

Путничко возило радне запремине до 1400 cm³
Теренско возило 4х 4 радне запремине од 1401
до 1600 cm³
Путничко возило радне запремине од 1590 до
2000 cm³
Путничко возило радне запремине од 1801 до
2000 cm³, међуосовинско растојање мин. 2650мм
Путничко возило радне запремине од 1801 до
2000 cm³, међуосовинско растојање мин. 2790мм
Теренско возило радне запремине од 1601 до
1800 cm³ снаге мотора мин. 60КW

Назив и ознака из
општег речника
Путнички аутомобили
34110000
Теренска возила
34113300-5
Путнички аутомобили
34110000
Путнички аутомобили
34110000
Путнички аутомобили
34110000
Теренска возила
34113300-5

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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