ЈКП „КОМУНАЛАЦ“
ЛЕСКОВАЦ
Датум: 19.06.2019.године
Број: 2952

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) Комисија наручиоца ЈКП „Комуналац“ Лесковац за
поступак јавне набавке мале вредности – набавка машине за обележавање путева ЈНМВ
бр.7/2019 (у даљем тексту: Комисија), у законском року објављује, свим заинтересованим
лицима,

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за поступак јавне набавке - набавка машине за обележавање путева ЈНМВ бр.7/2019
(Све измене и допуне од момента објаве на Порталу постају важеће, те самим тим обавезујуће
за сва заинтересована лица да по њима поступају)
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести како је било дефинисан део
који се мења у конкурсној документацији, и како сада исти гласи:
Део Конкурсне документације који се мења је пре измена гласио:
Машина за обележавање хоризонталне сигнализације бојом за путеве:
I Техничке карактеристике машине:
- погон: ручни
- проток боје: минимум 5,9 l/min.
- радни притисак: минимално 220barа
- запремина мотора минимално 150 cm3
- тежина: максимално 120 kg.
Машина треба да поседује један пиштољ који има мануелно управљање.
Поседовање система за умањење пулсација приликом фарбања (A.V.R.S.)
Машина поседује управљачки волан који се подешава и прилагођава оператору;
Могућност прикључења погонског дела, који се може користити и за машине за емитовање хладне или
топле пластике, као и за машину за скидање боје са коловоза.
Машина мора да поседује рачунарски уређај са дисплејом који прати све аспекте посла у реалном
времену.
Машина мора да поседује стандардну посуду за боју са одговарајућим поклопцем.
Машина мора да поседује систем за поравњање предњег точка, како би се јединица кретала
праволинијски.

Машина се испоручује комплетно спремна за рад уз једнодневну обуку за рад на машини
НАПОМЕНА:
Доставити технички каталог, проспект или неки други документ, на српском језику, који мора да садржи
доказ за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке, који је саставни део
Понуде.
Уместо каталога понуђач може доставити технички опис понуђене машине потписан и оверен од стране
проузвођача.
Доставити и упутство за рад и одржавање, на српском језику.
Машина мора бити усклађена са CE знаком. Машина мора да поседује стандарде ISO 12100 и ISO 9614.
Понуђачи су дужни да доставе потврду произвођача да су овлашћени за сервисирање понуђених добара
на територији Републике Србије.
Понуђач мора да поседује референтну листу од најмање 9 продатих машина за обележавање
хоризонталне сигнализације
II Техничке карактеристике погонског дела:
- запремина мотора: минимум 150cm3
- тежина: максимум 125 кг.
- хидраулични погон
- поседовање могућности прикључења на ручно погоњену машину за обележавање
- контрола кретања напред-назад уз помоћу педала
Доставити технички каталог из кога се јасно може утврдити испуњење техничких услова.
Уместо каталога може се доставити технички опис понуђене опреме потписан и оверен од стране
призвођача.
Понуђач мора да поседује писмо произвођача да је овлашћен за сервис понуђених машина.
Машина мора бити усклађена са CE знаком. Машина мора да поседује стандарде ISO 12100 и ISO 9614.
III Гарантни рок:
Гарантни рок за машину за обележавање хоризонталне сигнализације, је минимално 12 месеци од дана
пријема предметног добра од стране Наручиоца добра.
IV Место и рок испоруке:
Франко магацин Наручиоца добра. Рок испоруке не може бити дужи од 7 дана од дана закључења
уговора.

А сада треба да гласи:
Машина за обележавање хоризонталне сигнализације бојом за путеве:
I Техничке карактеристике машине:
- погон: ручни
- проток боје: минимум 5,9 l/min.
- радни притисак: минимално 220 barа
- запремина мотора минимално 150 cm3
- тежина: максимално 120 kg.
Машина треба да поседује један пиштољ који има мануелно управљање.
Поседовање система за умањење пулсација приликом фарбања (A.V.R.S.)
Машина поседује управљачки волан који се подешава и прилагођава оператору;

Могућност прикључења погонског дела, који се може користити и за машине за емитовање хладне или
топле пластике, као и за машину за скидање боје са коловоза.
Машина мора да поседује рачунарски уређај са дисплејом који прати све аспекте посла у реалном
времену.
Машина мора да поседује стандардну посуду за боју са одговарајућим поклопцем.
Машина мора да поседује систем за поравњање предњег точка, како би се јединица кретала
праволинијски.
Машина се испоручује комплетно спремна за рад уз једнодневну обуку за рад на машини
НАПОМЕНА:
Доставити технички каталог, проспект или неки други документ, на српском језику, који мора да садржи
доказ за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке, који је саставни део
Понуде.
Уместо каталога понуђач може доставити технички опис понуђене машине потписан и оверен од стране
произвођача.
Доставити и упутство за рад и одржавање, на српском језику.
Машина мора бити усклађена са CE знаком. Машина мора да поседује стандарде ISO 12100 и ISO 9614.
Понуђачи су дужни да у оквиру своје понуде за понуђене машине дају гаранцију од најмање
12 месеци, од момента примопредаје, и да доставе потврду произвођача опреме или локалног
представништва произвођача опреме (за територију Републике Србије) или изјаву
произвођача опреме или локалног представништва, којом се потврђује да је минимални
захтевани гарантни период подржан од стране произвођача опреме. Потврда може бити на
српском или на енглеском језику. Неопходно је да потврда садржи следеће обавезне елементе:

- Мора се односити на понуђене машине са јасно наведеним моделима;
- Мора се односити на територију Републике Србије (не искључиво, могуће кумулативно са другим
земљама, али мора бити територија Републике Србије обухваћена);
- Мора недвосмислено и једнозначно имати одредницу да је понуђена опрема обухваћена
гаранцијом произвођача опреме у минималном захтеваном трајању. Опционо навођење могућности
доплате за гаранцију, или могућности накнадног проширења основне гаранције од стране Понуђача
(уколико је она мања од захтеване) неће бити прихваћено.
Понуђач мора обезбедити пост-гаранцијско одржавање машина од најмање шест година од
момента протека гаранције. Како би исто доказао дужан је да приложи сопствену изјаву под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу да ће обезбедити техничку подршку и сервисирање,
односно пост-гаранцијско одржавање у трајању од најмање шест година од момента протока рока
гаранције, са навођењем назива и адресе сервиса, као и броја овлашћених сервисера који у њему
раде. Уколико у току протека рока на који је изјава дата дође до промена, понуђач-добављач је
дужан да исте без одлагања пријави Наручиоцу у складу са чланом 77. став 7. ЗЈН.
II Техничке карактеристике погонског дела:
- запремина мотора: минимум 150 cm3
- тежина: максимум 125 кг.
- хидраулични погон
- поседовање могућности прикључења на ручно погоњену машину за обележавање
- контрола кретања напред-назад уз помоћу педала

Доставити технички каталог из кога се јасно може утврдити испуњење техничких услова.
Уместо каталога може се доставити технички опис понуђене опреме потписан и оверен од стране
призвођача.
Машина мора бити усклађена са CE знаком. Машина мора да поседује стандарде ISO 12100 и ISO 9614.
III Гарантни рок:
Гарантни рок за машину за обележавање хоризонталне сигнализације, је минимално 12 месеци од дана
пријема предметног добра од стране Наручиоца добра.
IV Место и рок испоруке:
Франко магацин Наручиоца добра. Рок испоруке не може бити дужи од 7 дана од дана закључења
уговора.

У Лесковцу, 19.06.2019.године
Комисија за ЈНМВ бр. 7/2019

