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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: 1687/2 

Датум:20.01.2019. год. 

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 

68/15) и Решења о образовању комисије број 1688 од 06.12.2019.год., у отвореном поступку 

јавне набавке добара: Резервни делови за све машине 2019. год.(III) – (за потребе ШГ 

„Сомбор“), покренутог Одлуком директора ЈП „Војводинашуме“Петроварадин бр. 1687 од 

06.12.2019. год., позив за подношење понуда број 112, Комисија за јавну набавку, сходно 

својим овлашћењима, благовремено доноси 

 

ОДЛУКУ  О  I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 I У конкурсној документацији бр. 1687/1 од 26.12.2019.г.  за отворени поступак јавне 

набавке добара - резервни делови за све машине 2019. год. (III) – (за потребе ШГ „Сомбор“), 

број 112/19, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 

06.09.2019.год.  

 МЕЊА СЕ у Прилогу бр 3.врста добара (техничке спецификације и техничка документација), 

захтеви наручиоца, обезбеђивање гаранције квалитета, место, рок и динамика испоруке добара, 

цена и услови плаћања, рок важења понуде, страна 11 (табеларни део партије 4) и сада гласи: 

 

ПАРТИЈА 4 - Резервни делови за хидрауличне дизалице HIAB, JONSERED, Cranab i 

Longlift 
Дизалица Longlift тип F61F72А, год.производње 2008.год. 

Ред.број 
Каталошки 

број 
Назив 

Јед. 

мере 
Количина 

1  

Грајфер, носивости 3т, ширина захвата до 

1300мм, површина 0,35м2 

Ротатор бесконачни, носивости мин.80kN 

ком 1 

2 94248822 Заптивни комплет ком 1 

3 94261718 Клизач за летве ком 1 

4 94276875 Цилиндар другог крана ком 1 

5 94276871 Заптивни комплет првог цилиндра ком 1 

6 94236946 Шпанер L-90 , D-16 ком 1 

7 94263911 Шпанер L-180 , D-10 ком 1 

8 94248887 Заптивни комплет другог цилиндра ком 1 

9 94565869 

Заптивни комплет цилиндра продужног 

крана 
ком 1 

10 65206465 Шпанер 45-90 ком 1 

11 38200292 Заптивни комплет за ротор ком 1 

12 38335016 Уложак филтера ком 1 

13 210901 Носач ручица ком 1 

14   Клипно-аксијална пумпa SUNFAB SC084 R ком 1 
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МЕЊА СЕ у Прилогу бр 6.2.Образац понуде  ПОСЕБНИ ДЕО и сада гласи: 

ПАРТИЈА БРОЈ 4-Резервни делови за хидрауличне дизалице HIAB, JONSERED, Cranab i 

Longlift 
Дизалица Longlift тип F61F72А, год.производње 2008.год. 

 Р.б. 
Каталошки 

број 
Назив 

 

jед. 

мере 

Количина 

Једин. 

цена 

дин.без 

ПДВ-а 

Једин. 

цена 

дин.са 

ПДВ-ом 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

Дизалица Longlift тип F61F72А, год.производње 2008.год. 

1  

Грајфер, носивости 3т, 

ширина захвата до 

1300мм, површина 

0,35м2 

Ротатор бесконачни, 

носивости мин.80kN 

ком 1 

    

2 94248822 Заптивни комплет ком 1     

3 94261718 Клизач за летве ком 1     

4 94276875 Цилиндар другог крана ком 1     

5 94276871 

Заптивни комплет првог 

цилиндра 
ком 1 

    

6 94236946 Шпанер L-90 , D-16 ком 1     

7 94263911 Шпанер L-180 , D-10 ком 1     

8 94248887 

Заптивни комплет другог 

цилиндра 
ком 1 

    

9 94565869 

Заптивни комплет 

цилиндра продужног 

крана 

ком 1 

    

10 65206465 Шпанер 45-90 ком 1     

11 38200292 

Заптивни комплет за 

ротор 
ком 1 

    

12 38335016 Уложак филтера ком 1     

13 210901 Носач ручица ком 1     

14   

Клипно-аксијална пумпa 

SUNFAB SC084 R 
ком 1 

    

УКУПНО:   

Укупна вредност понуде за партију 4 износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде за партију 4 износи _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

УСЛОВИ ИСПОРУКЕ: 

Испорука ће се вршити сукцесивно, након пријема наруџбенице, по организационим јединицама 

Наручиоца. Робу испоручује Продавац, својим превозним средствима, или путем поште, о свом трошку.  

 

ЦЕНА:     
Током трајања уговора, јединичне цене су фиксне и непроменљиве. Цена је  исказана као коначна, са 

свим урачунатим трошковима и попустима, францо место испоруке.  

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:Рок плаћања је _________( мин.30 макс.45 дана) , од дана пријема 

рачуна, на основу документа (отпремнице), који испоставља продавац, а којим је потврђена испорука 

добара.  

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  

60 дана од дана отварања понуда. 
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РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА: 

- за партију број 4 у року од  максимално 5 дана; 

 

ГАРАНТНИ РОК:   _____  месеци ( према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6 месеци 

од дана испоруке добара) 

Продавац даје гаранцију, да добра која испоручује, одговарају траженим  спецификацијама из 

поруџбине купца.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

(Место и датум) 

ПОНУЂАЧ 

_____________________________ 

(потпис одговорног лица) 
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МЕЊА СЕ у Прилогу бр 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( у даљем тексту: Закон) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, страна 29 у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ, и гласи: 

 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ (члан 76. Закона): 

 

Наручилац  одређује и  додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76. 

ЗЈН, које понуђач мора да испуни за партију 9  и то: 

 

Услов: Да понуђач и подизвођач располаже неопходним техничким и кадровским  

капацитетом за партију 9:  

 

1.1.  да располаже ( власништво, закуп, лизинг ) следећим машинама за извршење 

предметних услуга:  

- кружну бруслицу,  

- равну бруслилицу, 

- струг,  

- глодалицу, 

- пећ за термичку обраду метала, 

- апарате за МИГ, МАГ и електро заваривање 

 

 

Испуњеност услова техничког капацитета понуђач доказује: 

- пописном листом основних средства са означеним траженим машинама или, 

- уговором о куповини или,  

- уговором о закупу са пописном листом основних средства са означеним траженим  

  машинамазакуподавца или другим доказом о власништу или,  

- уговором о лизингу. 

 

 

1.2. да има најмање најмање четири радно ангажованих лица за руковање машинама за 

машинску обраду и једно радно ангажовано лице на радном месту вариоца за извршење 

предметних услуга. 

 

Испуњеност услова из тачке 2 понуђач доказује: 

- за лица која су запослена код подносиоца понуде подношењем копије уговора о раду 

на неодређено/одређено време и  копије М обрасца о пријави-одјави запосленог на осигурање 

код надлежног РФПИО, односно за лица која нису запослена код подносиоца понуде, уговор о 

делу/ уговор о обављању привремено повремених послова или други уговор о радном 

ангажовању са доказима о стручној оспособљености за руковање машинама за машинску 

обраду  и атест за вариоца. 

 

 

Напомена:  

 Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама; 

 Наручилац задржава право провере оригиналне документације за тражене доказе. 

Уколико понуђач не испуни тражене додатне услове, односно не достави одговарајуће доказе 

за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивомЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин 
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II У осталом делу конкурсна документација бр.1687/1 за јавну набавку добара – Резервни 

делови за све машине 2019 год.(III) – (за потребе ШГ „Сомбор“), која се спроводи у отвореном 

поступку,  се не мења. 

 

III Понуђач је дужан да Понуду за партију 4 обавезно достави на измењеним обрасцима, као и 

доказе о испуњавању додатних услова за партију 9.  

 

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

одлагања,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 29.01.2020.год. (до 11,00 часова). 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 29.01.2020. године у 11,30 часова у просторијама Огранка 

предузећа ШГ „Сомбор“ Сомбор, Апатински пут 11. 
 

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                          Милан Париповић, маш.инж. 

                  ________________________ 

 


