
                                                                                                                  

 
 

ЈНМВ 11/2018 – Опрема и алати 

 
Деловодни број: 28-0008/ЈН/18       
Датум: 06.09.2018 
 
 
ПРЕДМЕТ: измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ бр. 11/2018, 
ОПРЕМА И АЛАТИ, објављене 30.08.2018. године на Порталу јавних набавки 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену 
конкурсне документације која је објављена 30.08.2018. године на Порталу јавних 
набавки, чији су предмет добра: Опрема и алати, број јавне набавке мале 
вредности: 11/2018.  
 
Предмет јавне набавке је обликован у више посебних истоврсних целина 
(партија), а предметна јавна набавка се води само за следеће партије:   
1. партија: акумулаторска бушилица  
2. партија: електрични агрегат 
3. партија: моторни тример за траву, 
Ова измена се односи само на партију бр. 1 – акумулаторска бушилица. 
 
Конкурсна документација ЈНМВ бр. 11/2018 се мења на следећи начин:  
 

1. На страни 5/57 конкурсне документације Комисија за ЈН уочила је техничку 
грешку коју овом изменом отклања, а према следећем: у табели Партија 1 – 
акумулаторска бушилица мењају се техничке карактеристике, и то: 
 Количина: 3 комада 
 Батерија: Li-ion, 18V, 2x4 Ah 
 Мин/Макс. број обртаја без оптерећења: 0-3000 o/min. 
 Мин/Макс. број удара: 0-32000 мин-1 
 Макс. момент притезања: 180 Nm 
 Маса: ~1,55 kg 
 Обим испоруке:  
 Пластични кофер (1 ком.) 
 Пуњач (1 ком.) 
 Батерија Li-ion, 18V, 2x4 Ah (2 ком.) 
 Индукцијски (brushless) мотор 
 Комбиновани прихват (могућност коришћења насадних кључева од 1/2" и  

уметака са прихватом од 1/4" 
 Три поља снаге подешавања 
 Лед сијалица 
 Ергономична дршка са израженим грип ефектом 
 Магнетни прихват за насаднике 
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и сада гласи: 
 
 Количина: 3 комада 
 Маса: ~2,0 кг 
 Макс. момент: 70 Nm 
 Прихват футера: 1-13 мм 
 Број обртаја без оптерећења: 0-400/0-1.900 мин-1 
 Контрола обртног момента: 25+бушење+ударно бушење 
 Макс. пречних бушења у металу: 13 мм 
 Макс. пречних бушења у дрвету: 36 мм 
 Макс. пречних бушења у бетону: 13 мм 
 Ниво буке: ~72 дБ 
 Вибрације: ~0,7 м/с2 
 Време пуњења батерије: ~60 мин. 
 Струја пуњења: 3А 
 Тип/капацитет батерије: 2,6 Ах Ли-ион 
 ЛЕД светло за рад у мрачном простору 
 Индикатор за обавештавање колико је батерије преостало за рад 
 Ергономична дршка 
 

 
2. На страни 3/57 и 14/57 конкурсне документације мења се рок за подношење 

понуда, тако да је нови рок за подношење понуда 14.09.2018. године до 
11,00 сати, а отварање подуда ће се обавити дана 14.09.2018 у 12,00 сати. 

 
У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 
Ова измена представља саставни део Конкурсне документације.  

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ БР. 11/2018 


