ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА
Војводе Степе 20/III, Инђија, тел: 022/561-002, факс: 022/561-343, e-mail: komunalac@indjija.net,
http://www.komunalac-indjija.com, матични број: 08584877, ПИБ 101613376, шифра делатности 3811

__________________________________________________
Број: 14/н
Дана 05.02.2018. године
ИЗМЕНА КОНКУСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набакама („Службени гласник
РС” број 124/2012 и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за ЈНМВ
бр. 2/2018 – Полован путнички аутомобил.
1. на страни 1/37:
„Крајњи рок за достављање понуда: 06.02.2018. до 12.00 часова“
мења се и гласи:
„Крајњи рок за достављање понуда: 13.02.2018. до 12.00 часова“ .
2. на страни 1/37:
„Јавно отварање: 06.02.2018. у 12.30 часова“
мења се и гласи:
„Јавно отварање: 13.02.2018. у 12.30 часова“
3. на страни 4/37:
„Запремина мотора (ccm): 1550-1600“
мења се и гласи:
„Запремина мотора (ccm): 1350-1400“
4. на страни 15/37:
„Запремина мотора (ccm): 1550-1600“
мења се и гласи:
„Запремина мотора (ccm): 1350-1400“
5. на страни 26/37:
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 06.02.2018. до 12:00 часова“
мења се и гласи:
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 13.02.2018. до 12:00 часова“

Комисија:
___________________ Лемаић Срђан
___________________ Жижић Горан
___________________Сучу Даниела

Прилог: измењене стране конкурсне документације 1/37, 4/37, 15/37 и 26/37

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА
Војводе Степе 20/III, Инђија, тел: 022/561-002, факс: 022/561-343, e-mail: komunalac@indjija.net,
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
Полован путнички аутомобил
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2

Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:

13.02.2018. до 12.00 часова

Јавно отварање:

13.02.2018.

у 12.30 часова

Јануар, 2018. године
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА И СЛ.
Спецификација за ЈН бр. 2
Полован путнички аутомобил
Запремина мотора (ccm): 1350-1400
Снага мотора (kW): 100-105
Емисиона норма: минимум Euro 5
Гориво: бензин
Мењач: МТ 6 брзина
Висина (mm): минимум 1500
Дужина (mm): 4650-4700
Ширина (mm): 1810-1820
Међуосовински размак (mm): 2650-2700
Старост возила: не старије од 5 година (2013. годиште или млађе)
Пређена километража: максимално 120.000 km
Број места за седење: 5
Седишта у комбинацији штоф-кожа
Возачево седиште подесиво у четири правца
Сувозачево седиште подесиво у два правца
ISOFIX на задњем седишту
Мултифункционални управљач подесив по висини и дубини
Темпомат
Ваздушни јастуци за возача, сувозача, предњи, бочни и кровни
Деактивација сувозачког ваздушног јастука (предњи и бочни)
Задњи појас за везивање у три тачке
Упозорење за невезивање предњих појасева
Тонирана стакла
Електрични подизачи стакала, напред и позади
Путни рачунар
Једнобојни дисплеј за возача
Радио CD mp3, USB, Bluetooth, Handsfree
ESP-Електронски програм стабилности (ABS+TPMS)
Електрична паркинг кочница
Предњи и задњи паркинг сензори
Ретровизори у боји возила
Ретровизор који упија светло (нема одсјаја)
Електро подесиви ретровизори са грејачем, мануелно преклапање
Електронски двозонски клима уређај
Дневно светло
Предња халогена светла
Светла за маглу напред и позади
Мануелна нивелација предњих светала
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5)

Опис предмета набавке – Полован путнички аутомобил

Запремина мотора (ccm): 1350-1400

да

не

Снага мотора (kW): 100-105

да

не

Емисиона норма: минимум Euro 5

да

не

Гориво: бензин

да

не

Мењач: МТ 6 брзина

да

не

Висина (mm): минимум 1500

да

не

Дужина (mm): 4650-4700

да

не

Ширина (mm): 1810-1820

да

не

Међуосовински размак (mm): 2650-2700

да

не

Старост возила: не старије од 5 година (2013. годиште или млађе)

да

не

Пређена километража: максимално 120.000 km

да

не

Број места за седење: 5

да

не

Седишта у комбинацији штоф-кожа

да

не

Возачево седиште подесиво у четири правца

да

не

Сувозачево седиште подесиво у два правца

да

не

ISOFIX на задњем седишту

да

не

Мултифункционални управљач подесив по висини и дубини

да

не

Темпомат

да

не

Ваздушни јастуци за возача, сувозача, предњи, бочни и кровни

да

не

Деактивација сувозачког ваздушног јастука (предњи и бочни)

да

не

Задњи појас за везивање у три тачке

да

не
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Комуналац“ Инђија, Војводе Степе 20/3,
22320 Инђија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Полован
путнички аутомобил, ЈН бр. 2 - НЕ ОТВАРАТИ!”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
13.02.2018. до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Изјаву о испуњавању услова из члана 75 и 76 ЗЈН
Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75 ЗЈН (опционо)
Образац понуде
Образац структуре цене са упутством како да се попуни
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није
обавезно)
7. Образац изјаве о независној понуди
8. Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (опционо)
9. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
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