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Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 
www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs

  

Број: 01-01-38/2017-8 

11.12.2017. Године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –НАБАВКА РАДНИХ МАШИНА(ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ) 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-38/2017 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у 

поступку јавне набавке: Набавка радних машина(Пољопривредне машине), редни број набавке 01-01-

38/2017. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Набавка радних машина(Пољопривредне машине), редни 

број набавке 01-01-38/2017, се дана 08.12.2017. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом 

за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-38/2017-7., 

од 11.12.2017. 

 

1. Питањe заинтересованог лица: 

Kod stavke 3 jn01-01-38/2017- nabavka radnih mašina naveli ste da tražite duvač-usisivač RE 163. 

RE 163 je perač, pa je moje pitanje na koji duvač ste mislili obzirom da karakteristike (konkretno kilaža) 

odgovaraju DUVAČU BG 86 koji nije I usisivač. Duvač usisivač SH 86 je 5,6 kg. 

 

 

Одговор Наручиоца: 

 

Наручилац врши исправку техничке грешке тако што мења конкурусну документацију у Поглављу II, 

на 5/39 страни конкурсне документације, у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - Ставка 3, тако да 

уместо: 

3. 

Дувач-усисивач STIHL RE 163 или одговарајуће 

Маса  уређаја (без горива) износи максимално 4.5 kg 

Запремина мотора 25 cm³ (+/- 5%) 

Снага мотора 0.8kW 

Ниво звучног притиска максимално погон дувања 90 dB(A) 

погон усисавања 93 dB(A) 

Ниво снаге звука максимално погон дувања 104 dB(A) погон 
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усисавања 106 dB(A) 

Вибрациона вредност погон дувања десно 2,5 m/s2 погон 

усисавања лево/десно 2,5 m/s2 /1,9 m/s2 

Запремина резервоара минимално 0.4 l 

Максималан проток ваздуха 810 (+/-5%) m³/sat 

Брзина ваздуха погон дувања округла млазница 63 m/s (+/- 

5%) пљосната млазница 74 m/s (+/- 5%) 

 

 

 

Сада гласи: 

3. 

Дувач-усисивач STIHL SH 86 или одговарајуће 

Маса  уређаја (без горива) износи максимално 5.6 kg 

Запремина мотора 25 cm³ (+/- 5%) 

Снага мотора 0.8kW 

Ниво звучног притиска максимално погон дувања 90 dB(A) 

погон усисавања 93 dB(A) 

Ниво снаге звука максимално погон дувања 104 dB(A) погон 

усисавања 106 dB(A) 

Вибрациона вредност погон дувања десно 2,5 m/s2 погон 

усисавања лево/десно 2,5 m/s2 /1,9 m/s2 

Запремина резервоара минимално 0.4 l 

Максималан проток ваздуха 810 (+/-5%) m³/sat 

Брзина ваздуха погон дувања округла млазница 63 m/s (+/- 

5%) пљосната млазница 74 m/s (+/- 5%) 
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У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити изменe Конкурсне документације (у свим њеним 

Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће пречишћени текст, у којем ће измене 

бити видно обележене. 

 

Будући да се измена конкурусне докуметације врши 8 или мање дана пре истека за подношење понуда, 

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је до 19.12.2017. до 12:00 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 19.12.2017.у 12:30 часова. 
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Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

11.12.2017. године. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 


