ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
САНИТЕТСКО ВОЗИЛO
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'', СТАРА ПАЗОВА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
10-15/18

Измена се односи на техничку спецификацију на страни 4 конкурсне документације у делу
,,ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА'' и страну 9, у делу ,,ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ'',
тако да сада гласи:

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
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Висина крова: повишен кров
Места за седење: 1+2 седишта
Носивост укупна: не већа од 3450 kg
Запремина мотора: 1990-2000 cm³
Стандард мотора: Еуро 6
Погонска осовина: Предња
Снага мотора: 125-135 KS
Дужина возила: 5300-5350 mm
Дужина теретног простора: 2900-2950 mm
Висина возила: 2250-2400 mm
Висина теретног простора: 1750-1800 mm
Ширима возила са ретровизорима: 2250-2300 mm
Међуосовински размак: 3250-3350 mm
Препуст испред предње осовине: 1000-1050 mm
Препуст иза задње осовине: 1000-1050 mm
Висина прага пртљажног простора: 450-600 mm
Кочнице: 4x диск, ABS са електронском расподелом кочионе силе и
системом помоћи при наглом кочењу, ESP са системом за спречавање
превртања помоћ при кретању узбрдо.
Клима: Мануелна клима уређај
Мењач: 6 брзина + ход уназад
Боја: Бела
Серво волан подесив по висини и дубини
Темпомат
Радио, 4 звучника, даљинске команде на волану, USB, Bluetooth
Путни компјутер
Предње и задње магленке
Електро подесиви, грејани ретровизори са интегрисаним показивачима
правца
Халогена светла са нивелацијом ,,fallow me home'' функцијом
Високо постављено треће стоп светло
Предњи и задњи паркинг сензори
Грејачи ветробрана
Сензори нивоа течности за прање ветробрана
Предње и задње завесице блатобрана
Електро подизачи прозора
Десна клизна врата
Возачево седиште подесиво у 8 праваца са наслоном за руку
Ваздушни јастук за возача
Даљинско централно закључавање
Резервни точак
Основно опремање возила по Стандарду ЕН 1789
Година производње: 2017. – 2018.
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(ОБРАЗАЦ 1)
1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од ___. ____. 2018.године, за јавну набавку санитетског возила,
ЈН бр. 10-15/18

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
Понуду дајемо (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда

(навести називе понуђача
учесника у заједничкој понуди)

Назив понуђача___________________________________
Назив
понуђача___________________________________
Назив
понуђача___________________________________
ц) понуда са подизвођачем
Назив подизвођача____________________________________________
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу____________________
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач___________________________
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:_________________
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:________________
РОК ПЛАЋАЊА: _______________ (не краћи од 45 дана oд дана испостављања фактуре)
РОК ИСПОРУКЕ ____________________ (максимално 60 дана)
ГАРАНТНИ РОК _____________ (минимум 24 месеца, неограничена километража)
ГАРАНТНИ РОК НА АНТИКОРОЗИВНУ ЗАШТИТУ ________ (минимум 12 година)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ________________________ (минимум 60 дана од дана отварања понуде)
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
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Висина крова: повишен кров
Места за седење: 1+2 седишта
Носивост укупна: не већа од 3450 kg
Запремина мотора: 1990-2000 cm³
Стандард мотора: Еуро 6
Погонска осовина: Предња
Снага мотора: 125-135 KS
Дужина возила: 5300-5350 mm
Дужина теретног простора: 2900-2950 mm
Висина возила: 2250-2400 mm
Висина теретног простора: 1750-1800 mm
Ширима возила са ретровизорима: 2250-2300 mm
Међуосовински размак: 3250-3350 mm
Препуст испред предње осовине: 1000-1050 mm
Препуст иза задње осовине: 1000-1050 mm
Висина прага пртљажног простора: 450-600 mm
Кочнице: 4x диск, ABS са електронском расподелом кочионе силе и
системом помоћи при наглом кочењу, ESP са системом за спречавање
превртања помоћ при кретању узбрдо.
Клима: Мануелна клима уређај
Мењач: 6 брзина + ход уназад
Боја: Бела
Серво волан подесив по висини и дубини
Темпомат
Радио, 4 звучника, даљинске команде на волану, USB, Bluetooth
Путни компјутер
Предње и задње магленке
Електро подесиви, грејани ретровизори са интегрисаним показивачима
правца
Халогена светла са нивелацијом ,,fallow me home'' функцијом
Високо постављено треће стоп светло
Предњи и задњи паркинг сензори
Грејачи ветробрана
Сензори нивоа течности за прање ветробрана
Предње и задње завесице блатобрана
Електро подизачи прозора
Десна клизна врата
Возачево седиште подесиво у 8 праваца са наслоном за руку
Ваздушни јастук за возача
Даљинско централно закључавање
Резервни точак
Основно опремање возила по Стандарду ЕН 1789
Година производње: 2017. – 2018.

Образац обавезни техничких карактеристика понуђач попуњава на следећи начин:
Колону ДА/НЕ попуњава са ДА или НЕ у зависности од тога да ли понуђено возило испуњава
обавезне техничке захтеве.
Колону Доказ о испуњености техничких карактеристика попуњава наводећи назив брошуре или
техничке спецификације или другог документа издатог од стране произвођача или заступника
произвођача за Европу, у коме се налази доказ о испуњености обавезне техничке карактеристике.
Доказ у документима произвођача обележити маркером и означити редним бројем из обрасца
техничке спецификације.

Понуђено возило мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у
супротном понуда ће се третиати као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, техничку спецификацију) издат од
стране произвођача за понуђено возило, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих
наведених техничких карактеристика.

М.П.

Потпис понуђача

________________

