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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку 
мале вредности алата за енергетичаре контактне мреже монофазног система 
25кV, 50Hz, по партијама набавка бр. 107/2017 
 
 
Измена и допуна 1: На страни 42/56 конкурсне документације, у Техничке 
карактеристике (спецификације), стоји: 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Алат за енергетичаре контактне мреже монофазног система 25kV,50Hz, по 
партијама  

 
Партија 4: Бензински тримери 

Бензински тримери је намењен за чишћења површина око темеља стубова и 
портала контактне мреже дуж колосека од зељастог корова, шибља и крчење 
дрвенастог жбуња.  

Техничке карактеристике: 

 мотор безоловни бензин, оперативан у свим положајевима, 

 запремина мотора (ccm): од 28,4 до 33,6 

 снага мотора (kW/KS): од 0,95/1,3 од 1,3/1,8, 

 маса без резног алата/штитника(kg): од 5,5 до 7,3, 

 запремина резервоара: од 0,53 до 0,87 l, 

 укупна дужина : 1,80 m, 

 основни резни алат: нож за коров, трокраки  метални нож од челика, 

 опртач - каиш за ношење на оба рамена, 

 припијене заштитне наочаре према норми ЕN 166, 

 заштитнe наушницe за уши подесиве, мекани јастучићи.  
 

Додатна опрема: 

 кружни лист тестере, оштар зубац од челика са петоугаоним нитима,  
 кружни лист тестере, зубац длето од челика са петоугаоним нитима. 
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Уређај мора да испуњава важећу европску ЕМС директиву 2014/30/ЕС. Као доказ 
у понуди доставити копију ЕМС потврде о усаглашености издату од стране 
овлашћене фирме. 
Уз понуду доставити копију "Declaration of conformity" издату од стране произвођача. 
Уз понуду доставити копију сертификата о прегледу типа издату од стране 
овлашћене фирме. 
 
  Брише се, тако да сада гласи: 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Алат за енергетичаре контактне мреже монофазног система 25kV,50Hz, по 
партијама  

 
Партија 4: Бензински тримери 

Бензински тримери је намењен за чишћења површина око темеља стубова и 
портала контактне мреже дуж колосека од зељастог корова, шибља и крчење 
дрвенастог жбуња.  

Техничке карактеристике: 

 мотор безоловни бензин, оперативан у свим положајевима, 

 запремина мотора (ccm): од 28,4 до 36,2 

 снага мотора (kW/KS): од 0,95/1,3 од 1,3/1,8, 

 маса без резног алата/штитника(kg): од 5,5 до 7,3, 

 запремина резервоара: од 0,53 до 0,87 l, 

 укупна дужина : 1,80 m, 

 основни резни алат: нож за коров, трокраки  метални нож од челика, 

 опртач - каиш за ношење на оба рамена, 

 припијене заштитне наочаре према норми ЕN 166, 

 заштитнe наушницe за уши подесиве, мекани јастучићи.  

 Уређај мора да испуњава важећу европску ЕМС директиву 2014/30/ЕС. Као 
доказ у понуди доставити копију ЕМС потврде о усаглашености издату од 
стране овлашћене фирме. 

 Уз понуду доставити копију "Declaration of conformity" издату од стране 
произвођача. 

 

Додатна опрема: 

 кружни лист тестере, оштар зубац од челика са петоугаоним нитима,  
 кружни лист тестере, зубац длето од челика са петоугаоним нитима. 

 
Измена и допуна 3: На страни 48/56 конкурсне документације, у Одељку  
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
стоји: 
Понуду доставити на адресу„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за 
набавке и централна стоваришта, приземље, соба 134, Немањина 6, 11000 
Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Алата за енергетичаре контактне 
мреже монофазног система 25kV,50Hz, по партијама набавка бр. 107/2017 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца 
до 23.11.2017. год.  до  11:00 часова .  
Отварање понуда истог дана у  12:00 часова на адреси Немањина 6, канц. 349, 
Београд. 
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Брише се, тако да сада гласи: 
 
Понуду доставити на адресу„Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за 
набавке и централна стоваришта, приземље, соба 134, Немањина 6, 11000 
Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Алата за енергетичаре контактне 
мреже монофазног система 25kV,50Hz, по партијама набавка бр. 107/2017 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца 
до 24.11.2017. год.  до  11:00 часова .  
Отварање понуда истог дана у  12:00 часова на адреси Немањина 6, канц. 349, 
Београд. 

 
 

 
Комисија за јавну набавку 

 


