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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

Деловодни број: JН 130/17-7 

Датум: 24.11.2017.   

 

           На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/2015 

и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара – ПУМПНИ 

АУТОМАТИ ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА 2017 год (за потребе ШГ „Сомбор“) Одлуком 

наручиоца ЈН 130/17-2 од 07.11.2017.год, сходно надлежностима утврђеним решењем 

наручиоца бр. ЈН 130/17-3 од 07.11.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавне 

набавке, сходно својим овлашћењима, благовремено доноси 

 

  

  

ОДЛУКУ  О  I  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

 МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку добара - '' ПУМПНИ АУТОМАТИ ЗА 

ТОЧЕЊЕ ГОРИВА 2017. год (за потребе ШГ „Сомбор“)''  покренута Одлуком наручиоца 

бр. ЈН 130/17-2 од 07.11.2017. године.  

 

Конкурсна документација из ст.1 ове одлуке мења се на следећи начин:  

 

I У прилогу бр.3-страна бр 5 - Образац ''Техничке карактеристике (спецификације) се мења и 

гласи: 
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ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин       Прилог бр.3 

ШГ „СОМБОР“ Сомбор 

 
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТЕХНИЧКЕ  

    КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ) 

 

Нов мерни уређај за точење горива-duplex - 1 комад  
- две врсте горива (дизел, бензин),  

- два црева за точење дужине мин. 4m,  

- два пиштоља за точење,  

- проток: мин. 40 l/min,  

- рачунар Т20* или одговарајуће  

- обострано очитавање,  

- два LED дисплеја  

- апарат је са електронским бројилом и нуди могућност повезивања у информатички систем    

  Предузећа 

- аутомат не треба да има систем за поврат гасних испарења на бензину 

- боја апарата: маслинасто зелена 

 

Мерни уређај мора поседовати  следеће сертификате који су обавезни у Републици Србији:  

 Уверење о одобрењу типа мерила издато од стране Дирекције за мере и драгоцене метале,  

 Сертификат о противексплозивној заштити издат од акредитоване лабораторије (Институт 

за превентиву Нови Сад, или од неке друге акредитоване лабораторије, са доказом о 

акредитацији исте).  

 Декларацију о усаглашености  

 

Понуђач је дужан да:  

 Изврши демонтажу постојећег апарата, 

 Транспорт, уградњу новог апарата и пуштање у рад 

 Прво баждарење апарата са изласком овлашћеног контролора 

 Достави техничку документацију (атесте) за апарате  

 
Понуђач има право да понуди еквивалент траженог добра, означеног са *, под условом 

повезивања истог у информациони систем предузећа.  

 

2. РОК  И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА  

Рок испоруке: најдуже 40 дана закључења уговора 

Место испоруке и уградње: fco купац,  

- РЈ '' Шумкса механизација'' Каналска бб, Бачки Моноштор  

 

3. ГАРАНТИ РОК: минимално ______ ( 12 месеци) или _________________  ( лит. горива) 

 

Наручилац задржава право контроле квалитета и усаглашености са траженим 

карактеристикама код овлашћене ( акредитоване ) контролне институције. 

Понуђач потписом потврђује да је упознат са техничким карактеристикама ( спецификацијама) 

за јавну набавку услуга и осталим условима, као и да ће исте у целости испунити. 

Место и датум    МП           Потпис Понуђача  

_____________________________                                                      ______________________ 

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
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II У осталом делу конкурсна документација бр. ЈН 130/17-5, за јавну набавку добара '' ПУМПНИ 

АУТОМАТИ ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА 2017.год. (за потребе ШГ''Сомбор'')'',  се не мења. 

 

III Понуђачи су дужни да уз Понуду обавезно доставе измењен Обрасц ''Техничке карактеристике 

(спецификације)''  (Прилог 3)  додат овим изменама конкурсне документације 

 

IV Ове измене и допуне постају саставни део конкурсне документације, те се, без одлагања објављују, 

заједно са овом Одлуком, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

V Обзиром да се измене врше у року краћем од 8 (осам) дана пре истека рока за подношење понуда, рок 

за подношење понуда се продужава до 04.12.2017. год. ( до 10,00 часова ). 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 04.12.2017. године у 10,30 часова у просторијама Огранка 

предузећа  ШГ „Сомбор“  Сомбор, Апатински пут 11. 

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                     Роберт Шафхаузер, дипл.инж.шум. 

                  ________________________ 

 


