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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Опис набавке:

Куповина службеног аутомобила за потребе Јавног предузеће за
управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо-Ровни „Колубара“
ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА
ПУТНИЧКО ВИЗИЛО

ред.бр.

ОПИС

Техничке карактеристике

1.

Радна запремина мотора

до 1000 ццм3

2.

Врста погонског горива

бензин безоловни

3.

Снага мотора

минимално 70 kW

4.

Мењач

мануелни, 5 синхронизованих брзина

5.

Боја каросерије

бела

6.

Норме токсичности

еуро 6 АГ

7.

Тип каросерије - број врата

путничко, 5 врата

8.

Дужина возила

од 3990 мм 4000мм

9.

Клима уређај

да

10.

Подизачи стакла

предњи електрични

11.

Запремина пртљажника

минимум 330 лит.

12.

Кочнице

АБС, кочиони дискови напред и позади

13.

Сарт/Стоп

да

14.

АИР БАГ

за возача и сувозача

15.

Радио апарат

да

16.

Кључ

17.

Фелне

кодирано, централно закључавање са
даљинском командом
челичне 15"

18.

Гаранција

минимум 4 године или 120.000 км
пређених
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Понуђач мора да понуди потпуно ново путничка возило. Под термином „ново возило“
подразумева се некоришћено путничко возило са целокупном новом конструкцијом и
уграђеним потпуно новим деловима и које се након испоруке први пут региструје.
Понуђенo возило мора бити у складу са важећим прописима Републике Србије,
Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за
возила у саобраћају на путевима (Сл.гл РС бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13,102/14, 41/15,
78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/2017 – испр. и 63/17) и Законом о безбедности саобраћаја
на путевима (Сл.гл РС бр. 41/09,53/10,101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон
и 9/16 – одлука УС и 55/14). За сваку могућу неусаглашеност карактеристика возила са
законским и подзаконским актима у потпуности одговара Понуђач.
Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким
другим документом на српском језику из кога се непосредно може утврдити да ли
понуђено добро испуњава све захтеве дефинисане у оквиру техничке спецификације.
Понуђено возило може имати и више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у
обавези да у понуди достави и спецификацију те опреме.
Додатни захтеви:
- Уз возило мора бити испоручена обавезна припадајућа опрема.
- Уз возило се испоручује: оверена сервисна књижица и гарантни лист са условима
гаранције, упутство за употребу и одржавање возила на српском језику у
штампаном и електронском облику (на ЦД-у), као и компплетна документација
неопходна Наручиоцу за прву регистрацију возила код надлежних органа
Министарства унутрашњих послова (регистрациони лист и остала неопходна
документација).
-

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове
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