Број: 425
Датум: 21.03.2017.
Крагујевац

Веза: број питања и одговора од датума
Врши се измена конкурсне документације Специјализовано возило за превоз
инвалидних лица број 1.1.7/2017. Након измене конкурсна докумнтација гласи:
На страни 7, део 2 (Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина, опис) мења се следеће :
- Део описа ,,Хидролифт за колица,, на начин да гласи :
Хидролифт за колица
Носивост : (380 – 400) Kg
Висина склољеног хидролифта : минимално 1500 mm
Дужина носеће платформе : (1350 – 1400) mm
Сопствена тежина : (120 – 130) Kg
-

Тачка 2.1 Рок испоруке, на начин да гласи :

2.1 Рок испоруке Најдужи рок испоруке за предметно добро, а који је наручилац
спреман да прихвати је 60 дана рачунајући од дана потписивања Уговора о
испоруци. Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране
понуђача по питању рока испоруке. Место испоруке добара је на адреси
Испоручиоца предмета лизинга
- На страни 17, Тачка 8.2 Рокови испоруке, се мења на начин да гласи :
8.2. Рокови испоруке
Најдужи рок испоруке за предметно добро, а који је наручилац спреман да
прихвати је 60 дана рачунајући од дана потписивања Уговора о испоруци.
Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по
питању рока испоруке. Место испоруке добара је на адреси Испоручиоца добра.
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- На страни 35 (Образац 9) брише се реченица ,,Бруто набавна вредност
предмета лизинга – два мини буса,, и уместо ње уписује реченица ,,Бруто
набавна вредност предмета лизинга,, тако да је важећи образац 9 :
ОБРАЗАЦ ПЛАНА ИНФОРМАТИВНЕ
ПРИРОДЕ (ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО
ВОЗИЛО)

Статус у понуди – давалац лизинга
Пословно име даваоца
лизинга
Адреса
Матични број
ПИБ број
Број рачуна
Број телефона
Број факса
Електронска пошта
Прималац лизинга:
Предмет лизинга:
Валута и курс обрачуна:
Датум:

ОБРАЗАЦ 9

Наручилац:
Градска агенција за саобраћај
доо Крагујевац
Краља Петра I бр.17
34000 Крагујевац

Бруто набавна вредност предмета лизинга
Износ учешћа
Број рата лизинг накнаде и период њиховог доспећа
Износ рате лизинг накнаде
Други трошкови који настају закључењем уговора о
финансијском лизингу који се плаћају једнократно од стране
наручиоца уз прву рату лизинг накнаде
Номинална каматна стопа
Ефективна стопа лизинг накнаде
Осигурање предмета лизинга
Прималац лизинга је дужан да на дан преузимања предмета лизинга (примопредаје возила)
закључи уговор о осигурању код једне од осигуравајућих компанија и то следећа осигурања:
Обавезно осигурање од одговорности, осигурање од крађе у земљи, потпуно каско осигурање
које ће покривати све случајеве и ризике предвиђене и дефинисане условима осигуравача.
Валутна клаузула
Прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан доспећа.
Право опције
Прималац лизинга има право да, после истека уговора о финансијском лизингу, предмет лизинга
опкупи по износу преостале вредности тог предмета од __________________, уз цену опције од
_________________.
Превремена отплата
Прималац лизинга може пре истека уговореног рока, исплатити целокупан износ преостале
лизинг накнаде, под следећим условима: Прималац лизинга је дужан од Даваоца лизинга
обавести о намери превремене отплате најкасније 90 дана пре дана отплате.
Трошак превремене отплате преостале лизинг накнаде обрачунаће се на следећи начин: у
вредности од ___________% неамортизоване вредности предмета лизинга.
ПОНУЂАЧ
_____________________ _____________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П
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На стани 36 - Образац 10 се мења на начин да гласи :

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА
ПОНУЂЕНОГ ВОЗИЛА

ОБРАЗАЦ 10

ВОЗИЛО:
- Запремина мотора: не већа од 2000 cm³
- Снага мотора: мања од 105 Ks
- Обртни момент: већи од 250 Nm
- Укупна маса возила: не већа од 3500 Kg
- Међуосовинско растојање: минимум 3600 mm
- Емисиони стандард: минимум Еуро 6
- Дужина возила: мања од 6000 mm
- Корисна висина возила у простору за путнике: већа од 1950 mm
- Укупни број места за седење: 6
Технички опис опремања возила у специјално возило
-

Раван под са челичном цевном подконструкцијом

- Под од водоотпорног шпера минималне дебљине 12 мм, лепљење антистатик
противклизног подолита
- Аутобуска седишта са фиксним наслонима, категорија М1 – 3 ком, у распореду 1+1+1
са леве бочне стране иза возача
-

Постављање алуминијумских шина на поду возила за превоз троја инвалидска колица

-

Топлотна и звучна изолација

-

Облоге ентеријера

-

Монтажна стакла тонираних сиво

-

Израда и монтажа ојачаних кровних носача и појачана термоизолација крова

-

Ваздушни грејача на дизелу- капацитета грејања до 2 KW

-

Монтажа аутомата за електрично затварање и отварање клизних врата

-

Фиксни ногостоп испод клизних врата

-

Фабричке облоге крова

-

Тунели на крову за развођење хладног ваздуха дуж возила

-

Клима уређај за расхлађивање путничког простора

-

2 кровне лампе са дневним и ноћним светлом

-

Сигурносни чекићи 2 комада

Фиксатори за колица:
- Сет фиксатора за под са аутоматским механизмом за блокирање колица и са
карабињерима (хомологовано)
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-

Сигурносни појас за везивање преко карлице у две тачке (хомологовано)

Хидролифт за колица:
Носивост : (380 – 400) Kg
Висина склољеног хидролифта : минимално1500 mm
Дужина носеће платформе : (1350 – 1400) mm
Сопствена тежина : (120 – 130) Kg
КОЛИЧИНА: 1 КОМАД
Сагласан са условима спецификације наручиоца :

ПОНУЂАЧ
_____________________ _____________________
(давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга)
или овлашћени представник понуђача заједничке понуде
М.П


На страни 37 члан 1 уговора се мења на начин да гласи :
Члан 1.

Овим уговором Давалац лизинга преноси на Примаоца лизинга овлашћење држања и
коришћења следеће покретне ствари – специјализовано возило за превоз инвалидних лица,
марка
________________________,
тип______________________,
број
шасије_____________________,
број
мотора_________________________,
година
производње________________,
снага
мотора____________,
радна
запремина_________________, носивост________. (даље: предмет лизинга).
Спецификација и детаљан опис предмета лизинга дати су у Прилогу који је саставни део овог
уговора.
Предмет лизинга обухвата и све припадајуће делове предмета лизинга.

Ова измена је саставни део конкурсне докуметације и сходно члану 63. став 1.
Закона о јавним набавкама биће објављена на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку 1.1.7/2017
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