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ЈКП“Комуналац“ Лесковац 

Број: 2927 

Датум: 17.06.2019.године 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама вршимо измену конкурсне документације. 

Предмет: Измена конкурсне документације  у делу: III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБРА (страна 

5 и 6) 

 

               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 cm
3
 

- 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 поравнање 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 
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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 продају и 

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 150cm
3
 

- тежина: максимум 125 кг. 

- хидраулични погон 

- поседовање могућности прикључења на ручно погоњену машину за обележавање 

- контрола кретања напред-назад уз помоћу педала 

 

НАПОМЕНА: 
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 призвођљача. 

Понуђач мора да поседује писмо произвођача да је овлашћен за продају и 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 
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- запремина мотора минимално 150 cm
3
 

- 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 поравнање 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 150cm
3
 

- тежина: максимум 125 кг. 

- хидраулични погон 

- поседовање могућности прикључења на ручно погоњену машину за обележавање 

- контрола кретања напред-назад уз помоћу педала 

 

НАПОМЕНА: 
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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 призвођљача. 

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.  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

У Лесковцу, 17.06.2019.године 

 

 

 Комисија за ЈНМВ бр. 7/2019 

                                                                                           ЈКП“Комуналац“ Лесковац 

__________________________________ 

                                                                                         


