




 



Јавно комунално предузеће 
„3.Октобар“ Бор 
Број:    12/8  
Датум: 19.11.2013.године 
 

Комисија за јавну набавку добара- Набавка половног возила – тип ауточистилица, 
образована решењем бр.12/2 од 24.10.2013.године ЈНВВ 23/13. 
 Бор, 19.11.2013.године 

 

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку добара- Набавка половног возила – тип ауточистилица ЈНВВ 
23/13. 

Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.12/2 од 24.10.2013.године, у 
року предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС 124/2012), у вези са јавним позивом за 
достављање понуда у поступку јавне набавке велике вредности добара- Набавка 
половног возила – тип ауточистилица, ЈНВВ 23/13, свим заинтересованим лицима 
која су преузела конкурсну документацију доставља                                                                                                                         

ОБАВЕШТЕЊЕ 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку велике вредности добара- 
Набавка половног возила – тип ауточистилица, ЈНВВ 23/13. 
Мења се образац 4-Образац техничке спецификације  и  рок за подношење 
понуда. 
Рок за подношење понуда : 02.12.2013.године до 11.00 часова 
Јавно отварање понудаје: 02.12.2013.године у 11.30 часова 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ 4 

ДРУГА ИЗМЕНА ОБРАСЦА ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  

ПРЕДМЕТ: набавка половног  возила - тип ауточистилица 

Потребне техничке карактеристике:   САМОХОДНА   АУТОЧИСТИЛИЦА  

Погонски мотор: турбодизел мотор са индиректним убризгавањем 

Старост: највише 3 годинe  

Емисија:Еуро 3 

Кабина:два седишта, са провидним дном кабине 

Димензије возила : Дужина маx 4150 мм 

                               Ширина маx 1315мм 

                               Висина маx 2000 мм   

Бруто маса:маx 4000 кг 

Бруто запремина товарног простора:од нерђајућег челика - мин 1,8 м3  

Распон четки:мин 2800 мм 

Независно подешавање положаја и притиска четки из кабине. Четке 
постављене напред испред кабине 

Висина киповања:мин 1525 мм 

Хидростатички погон на задње точкове 

Брзина чишћења:мин 16 км/х 

Капацитет разервоара за воду:мин 140 литара (резервоар чисте воде) + 
мин.240 литара (резервоар за кружну воду)  

Додатно црево постављено на крову спремиста за усисавање лишћа, 
ПЕТ и сл 

Клима : климатизована кабина 

Систем за прање:Пиштољ са системом за прање са високим притиском и 
котуром мин. 9 м  



Камера :уграђена камера за кретање возила уназад са дисплејом у 
кабини   

Могућност квашење четки и усисника ради сузбијања прашине 

Сви системи проверени на исправан рад и сви недостаци отклоњени  

Гаранција: мин 12 месеци 

Обавезни прилог: сервисно упутство и каталог са резервним деловима 
на српском језику  

Уз понуду доставити: 

1.  Изјаву понуђача којом се потврђују тражене техничке карактеристике   

2. Копију саобраћајне дозволе или потврду о регистрацији возила 
оверену и потписану  од стране понуђача. 

 

 

 

 

 

 

 

 


