
 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Компактор 
 
- Мотор мин Tier III 
 
- Снага мотора маx 170 кW 
 
- Тежина мин 23 тоне  
 
- Максимална висина дизања мин 1000 мм 
 
- Максимална дубина сечења мин 150 мм 
 
- Капацитет кашике мин 8,5 м3 
 
- Клиренс мин 450 мм 
 
- Максимална способност пењања 100% 
 
- Три брзине напред 
 
- Угао управљања мин ±35 
 
- Угао осцилације мин ±5 
 
- Дужина маx 7500мм 
 
- Ширина маx 3200 
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2.Документа која су обавезни део понуде – достављају се у понуди 
 
а)  Овлашћење или потврда произвођача машине издата понуђачу да у поступку јавне 
набавке може нудити њихову машину оверена  и потписана  од стране произвођача 
машине (или његовог овлашћеног представника на територији РС). 
б) Овлашћење или потврда произвођача машине издата понуђачу да може продавати и 
дистрибуирати њихове машине на територији Републике Србије. 
в) Овлашћење или потврда произвођача (или његовог овашћеног представника на 
територији Србије) издата понуђачу да поседује или користи  овлашћени сервис на 
територији Републике Србије или уговор закључен између произвођача и понуђача за 
сервисирање понуђеног добра. 
г) Документ (каталог, изјаву или сл) из којих се на јасан и недвосмислен начин може 
утврдити да понуђена машина испуњава захтеване наведене техничке карактеристике 
наведене у конкурсној документацији оверен  и потписан  од стране произвођача 
компактора (или његовог овлашћеног представника на територији РС). 
д) Проспект произвођача компактора. 
ђ) Неопходно је да је понуђач генерални заступник произвођача. Као доказ приложити 
уговор. 

 
Сва наведена документа од произвођача компактора морају бити оригинална (или 
у виду оверених фотокопија), потписана од стране одговорног лица произвођача и 
оверена печатом произвођача компактора  (или његовог овлашћеног представника 
за територији РС). 
 
Наведена овлашћења произвођача  мора бити важеће у моменту подношења 
понуде, оригинално и потписано од стране одговорног лица произвођача  не 
старије од 60 (шездесет) дана од датума отварања понуда.
 
3. Рок испоруке добра 
Рок за испоруку добра не може бити дужи од 90 дана од дана потписивања уговора. 
Испорука се сматра извршеном када Наручилац заприми предметно добро са свим 
пратећим документима у присуству Испоручиоца уз потписивање записника о 
примопредаји, а после утврђивања исправности предметног добра  за употребу. 

4. Место испоруке  
Седиште Наручиоца у Обреновцу, ул. Цара Лазара 3/1. 
 
5. Гарантни рок: 
Гаранција за испоручено добро (на комплетну машину ) не може бити краћа од 12 месеца 
и почиње да тече од дана испоруке и потписаног записника о примoпредаји предмета 
набавке. 
Гаранција се не односи на потрошни материјал. 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОПРЕМА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ПРИМОПРЕДАЈЕ 
МАШИНЕ:  

 
1. Упутство за руковање и одржавање.  
2. Сервисну књижицу и гарантни лист са условима гаранције.  
3. Електро шему– у два примерка  
4. Каталог резервних делова – у два примерка 
5. Уколико је омогућено коришћење каталога путем интернета минимални период 
коришћења и ажурирања мора износити 10 (десет) година. Уколико се доставља 
штампана верзија или на запису CD-а, испоручилац је дужан достављати допуне 
квартално (уколико их има) 
6. Кључ мин. 3 ком (односно број кључева које фабрика испоручује). 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76.ЗАКОНА 

 
1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1. 
Закона и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати: 
 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 
 1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
         4) Услов: Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом (чл. 75.став 1. Тач. 5) Закона). 
 5) Услов:Да је поштовао обевезе које произилазе из вежећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности у време подношења понуде (чл. 75.став 2.Закона).  
  

          1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 
за део набавке  који  ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 
 
2.1. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. став 1. 
Закона и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати: 
 

a. Кадровски капацитет: Неопходно је да понуђач поседује минимално 3 
сервисера који су у радном односу или су ангажована сходно члану 197 – 202 
Закона о раду, са сервисним возилима. 

b. Финансијски капацитет: Да је понуђач остварио пословни приход од најмање 
22.000.000,00 динара без ПДВ-у 2015., 2016.  и 2017. години. 
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XI  ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

Набавка компактора, број ЈНОП-Т- 03/2018 
 
 

Компактор 
 
- Мотор мин Tier III 
 
- Снага мотора маx 170 кW 
 
- Тежина мин 23 тоне  
 
- Максимална висина дизања мин 1000 мм 
 
- Максимална дубина сечења мин 150 мм 
 
- Капацитет кашике мин 8,5 м3 
 
- Клиренс мин 450 мм 
 
- Максимална способност пењања 100% 
 
- Три брзине напред 
 
- Угао управљања мин ±35 
 
- Угао осцилације мин ±5 
 
- Дужина маx 7500мм 
 
- Ширина маx 3200 
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2.Документа која су обавезни део понуде – достављају се у понуди 
 
а)  Овлашћење или потврда произвођача машине издата понуђачу да у поступку јавне 
набавке може нудити њихову машину оверена  и потписана  од стране произвођача 
машине (или његовог овлашћеног представника на територији РС). 
 
б) Овлашћење или потврда произвођача машине издата понуђачу да може продавати и 
дистрибуирати њихове машине на територији Републике Србије. 
 
в) Овлашћење или потврда произвођача (или његовог овашћеног представника на 
територији Србије) издата понуђачу да поседује или користи  овлашћени сервис на 
територији Републике Србије или уговор закључен између произвођача и понуђача за 
сервисирање понуђеног добра. 
 
г) Документ (каталог, изјаву или сл) из којих се на јасан и недвосмислен начин може 
утврдити да понуђена машина испуњава захтеване наведене техничке карактеристике 
наведене у конкурсној документацији оверен  и потписан  од стране произвођача 
компактора (или његовог овлашћеног представника на територији РС). 
 
д) Проспект произвођача компактора. 
 
ђ) Неопходно је да је понуђач генерални заступник произвођача. Као доказ приложити 
уговор. 

 
Сва наведена документа од произвођача компактора морају бити оригинална (или 
у виду оверених фотокопија), потписана од стране одговорног лица произвођача и 
оверена печатом произвођача компактора  (или његовог овлашћеног представника 
за територији РС). 
 
Наведена овлашћења произвођача  мора бити важеће у моменту подношења 
понуде, оригинално и потписано од стране одговорног лица произвођача  не 
старије од 60 (шездесет) дана од датума отварања понуда.

 
Понуђено добро мора да испуњава све захтеве из техничке спецификације  по овом 
јавном позиву,у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. 
 
Такође, Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет 
добра који се испоручују, затражи замену (све трошкове сноси изабрани понуђач уколико 
се докаже да је наручилац био у праву).   

 
 
 
 
 
 

Конкурсна документација за јавну набавку добра – Набавка компактора  број ЈНОП-Т-03/2018 
 

страна 33 од 40 
 
 



3. Рок испоруке добра 
Рок за испоруку добра не може бити дужи од 90 дана од дана потписивања уговора. 
Испорука се сматра извршеном када Наручилац заприми предметно добро са свим 
пратећим документима у присуству Испоручиоца уз потписивање записника о 
примопредаји, а после утврђивања исправности предметног добра  за употребу. 

4. Место испоруке  
Седиште Наручиоца у Обреновцу, ул. Цара Лазара 3/1. 
 
5. Гарантни рок: 
Гаранција за испоручено добро (на комплетну машину ) не може бити краћа од 12 месеца 
и почиње да тече од дана испоруке и потписаног записника о примoпредаји предмета 
набавке. 
Гаранција се не односи на потрошни материјал. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОПРЕМА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ПРИМОПРЕДАЈЕ 
МАШИНЕ:  

 
1. Упутство за руковање и одржавање.  
2. Сервисну књижицу и гарантни лист са условима гаранције.  
3. Електро шему– у два примерка  
4. Каталог резервних делова – у два примерка 
5. Уколико је омогућено коришћење каталога путем интернета минимални период 
коришћења и ажурирања мора износити 10 (десет) година. Уколико се доставља 
штампана верзија или на запису CD-а, испоручилац је дужан достављати допуне 
квартално (уколико их има) 
6. Кључ мин. 3 ком (односно број кључева које фабрика испоручује). 

 

 

 

                                                                    Упознат и сагласан са  

                                                                               Техничким  спецификацијама  и                        
документима за доказивање     

 
 
                       

М.П. 
                                                                                                 ____________________________ 

                                                                                 Овлашћено лице понуђача 
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