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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
ЈНМВ 35/2018-  Резервни делови за возила MAN 

 

 

 

Red. 
broj 

Kataloški  
broj 

Naziv Ekvivalent 
Jed. 
mere 

Kol. 
Garažni 

broj 
Broj 

naloga 
1 
 

81.300.059.032 Сет квачила SACHS, LUK, VALEO gar 2 min 255362 

2 
 

81.52315-6171 Вентил ручне кочнице-комплет WABCO, KNORR kom 2 min 255362 

3 
 

81.52151-6098 Вентил четворокружни WABCO, KNORR kom 1 min 255362 

4 
 

81.15403-0004 Филтер- AD BLUE - комплет 
 kom 

2 min 255362 

5 
81.25509-0188 APU прекидач   kom 1 

min 255362 

6 
 9429902804 Завртањ кочионог диска   kom 120 

min 255362 

7 
 81.45501-0129 Брезон точка предње/помоћне осовине   kom 60 

min 255362 

8 
 81.45501-0211 Брезон точка задње осовине   kom 60 

min 255362 

9 
 81.25505-6903 Прекидач ротације   kom 1 

485 255362 

10 
 81.61967.0018 Рачва расхладне тачности   kom 1 

458 929 

11 
 345x172x285 

Акумулатор без одржавања 12V, min 125Ah, 
min хладан старт 720 A l +   kom 2 

667 204 

12 
513x223x223 Акумулатор без одржавања 12V, min 180Ah   kom 2 

421 255521 
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1. Начин испоруке предметних добара: Испорука предметних добара извршаваће се сукцесивно, на основу сваког појединачног писаног 
захтева Наручиоца. 

2. Рок испоруке предметних добара: Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 10 (десет) календарских дана од дана пријема 
сваког појединачног писaног захтева Наручиоца. 

3. Место испоруке предметних добара: Место испоруке предметних добара је у Пословном простору Наручиоца, на локацији прецизираној 
сваким појединачним писаним захтевом Наручиоца. 

4. Гарантни период за предметна добра: Гарантни период за предметна добра не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 
 
Напомена за све позиције из техничке спецификације: 

Уколико Понуђач не нуди делове по траженом каталошком броју из техничке спецификације, већ нуди одговарајуће резервне делове, дужан је да 
за те делове достави изјаву дату под пуном моралном и материјалном одговорношћу, да део који нуди у потпуности по уградбеним мерама и 
функционалним карактеристикама одговара захтеваном делу.  

У супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.  
Тражена изјава мора да садржи: редни број позиције код које се понуђени број разликује од траженог, тражени каталошки број и понуђени 

каталошки број. 
ИСПОРУЧЕНИ ДЕЛОВИ МОРАЈУ БИТИ НОВИ. 
 

Напомена за позиције под редним бр.11-12 из техничке спецификације: 
Максималне димензије акумулатора подразумевају габаритне димензије акумулатора по дужини, ширини, висини (укључујући стубиће за качење 
клеми).
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УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НЕ НУДИ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ НАВЕДЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 
ИЛИ ДЕЛОВЕ ПО КАТАЛОШКОМ БРОЈУ, ЗА ПОНУЂЕНИ ДЕО ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН 
ДА КАО САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ ДОСТАВИ:   

ДОКАЗ ДА ПРОИЗВОД  ИСПУЊАВА ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

     
1.    За позиције под редним бр. 1-4 из техничке спецификације: 
Фотокопију сертификата IATF 16949:2016 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ (односно национални 

стандард SRPS ISO/TS 16949:2009 који је идентичан са међународним ISO/TS 16949:2009) за 
произвођача делова које нуди, а који се односи на производњу тражених склопова и делова. 
Напомена: Уколико су сертификати дати на енглеском језику, не морају бити преведени на српски 
језик. Уколико су сертификати дати на било ком другом језику (осим српског и енглеског) преводи 
сертификата не морају бити оверени од стране судског тумача. 
 

2.    За позиције под редним бр. 11-12 из техничке спецификације: 
А) Фотокопију сертификата IATF 16949:2016 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ (односно 

национални стандард SRPS ISO/TS 16949:2009 који је идентичан са међународним ISO/TS 
16949:2009) за произвођача акумулатора који се нуде, а који се односи на производњу 
акумулатора. 
Напомена: Уколико су сертификати дати на енглеском језику, не морају бити преведени на српски 
језик. Уколико су сертификати дати на било ком другом језику (осим српског и енглеског) преводи 
сертификата не морају бити оверени од стране судског тумача. 
 

Б.) За позиције под редним бр. 11-12 из техничке спецификације: 
Каталог/извод из каталога или оверену фотокопију каталога/извода из каталога из кога се 

могу установити карактеристике понуђених акумулатора (обележити понуђене акумулаторе). 
Напомена: Уколико је каталог/извод из каталога дат на енглеском језику, не мора бити 

преведен на српски језик. Уколико је каталошка документација дата на било ком другом језику 
(осим српског и енглеског), морају бити преведени они делови каталога који се односе на 
испуњење услова који су захтевани техничком спецификацијом. Превод каталога/извода из 
каталога не мора бити оверен од стране судског тумача. 
 


