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 Јавно комунално предузеће „Чистоћа“  

 

Змај Јовина бб 

 

СТАРА ПАЗОВА 
              

БРОЈ: 1631/9 

 

ДАНА: 29.01.2014. године 

 

 

На основу члана 63. став 1. Комисија за јавну набавку врши измену Конкурсне 

документације за јавну набавку камиона са платформом /корпом/ путем финансијског 

лизинга, обликовану по партијама: Партија 1. Набавка камиона на лизинг, Партија 2. 

Набавка платформе /корпе/ на лизинг, на следећи начин: 

 

1. У поглављу III – Технички опис предмета јавне набавке  (техничка 

спецификација) на стр. 6. Конкурсне документације и поглављу XII – 

Декларација о усаглашености техничких карактеристика понуђеног добра са 

захтеваним карактеристикама на стр. 48. Конкурсне документације, за 

Партију 1. Камион, треба да стоје следеће карактеристике возила: 

 

• мотор минимално Еуро 5 мах. 2300 ccm 

• међуосовинско растојање 4.000 до 4.200 mm 

• укупна маса возила 3.500 кг – возило Б категорије 

• полуизбачена кабина 1 + 2 седишта, дупла сувозачка клупа 

• погон на задњој осовини 

• двоструки точкови на погонској осовини – возило укупно 7 точкова са 

резервним 

• снага мотора: од 90 до 100 KW 

• шестостепени мењач 

• кочиони систем: АBS, ASR, ESP, Hil Holder – помоћ при кретању на 

узбрдици 

 

2. На стр. 9 конкурсне документације под тачком Б) која се односи на додатне 

услове за учешће понуђача у поступку јавне набавке за партију 1., додаје се 

и како услов:  

 

„Уговор који понуђач има са произвођачем  возила, којим се потврђује да је 

понуђач овлашћени представник, продавац и сервисер, произвођача возила за 

тржиште Србије“ 

 

3. На стр. 14. у тачки 9. (захтеви од значаја за прихватљивост понуде) испред 

речи Уговор између даваоца лизинга и испоручиоца добара додаје се реч 

„модел“. 

 

4. На стр. 15. тач. 10.1. (захтев у погледу начина и услова плаћања за обе 

партије), стр. 16. тач. 11. (валута и начин на који мора да буде наведена и 

изражена цена у понуди), као и у обрасцима понуде за обе партије на стр. 27. 
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и 32. (рок и начин плаћања), стр. 34. табела бр. 2. редни број 1., стр. 35. 

табела бр. 2. редни број 1., и у моделима уговора на стр. 38. и 42. члан 3. 

модела Уговора, уместо речи “учешће 10% од нето вредности предмета 

набавке без ПДВ-а“ треба да стоји „учешће 10 % од бруто вредности 

предмета набавке“ . 

 

5. На стр. 38. и 42. у моделима Уговора за обе партије, у чл. 3 уместо речи „у 

року од 10 дана од дана потписивања овог Уговора“ треба да стоји „у року 

од 20 дана од дана потписивања овог Уговора“. 

 

 

 

                                                                                      Комисија за јавну набавку : 

 

                                                                                         Председник  Комисије,  

                                                                                             Богдан Миљевић   

 

                                                                                              Члан  Комисије,  

                                                                                            Катица Ковачевић  

 

                                                                                              Члан  Комисије,  

                                                                                              Мирјана Ћирин 

 

                                                                                               Члан Комисије,  

                                                                                                Синиша Илић 

 


