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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ЈНМВ 195/2017- Резервни делови за возила MAN 

 

Red. 
broj 

Kataloški  
broj 

Naziv Ekvivalent 
Jed. 
mere 

Kol. 

1 81.08405-0021 Uložak filtera za vazduh  
Donaldson,Fleetguard,
Hengst, Mann, Bosch 

kom 12 

2 81.15403-6089 Uložak filtera za Ad Blue  
Donaldson,Fleetguard, 
Hengst, Mann, Bosch 

kom 14 

3 81.61910-0019 Uložak filtera klime 
Donaldson,Fleetguard, 
Hengst, Mann, Bosch 

kom 6 

4 51.05504-0107 Uložak filtera za ulje  
Donaldson,Fleetguard, 
Hengst, Mann, Bosch kom 

6 

5 51.12503-0061 Uložak filtera za gorivo 
Donaldson,Fleetguard, 
Hengst, Mann, Bosch 

kom 6 

6 51.96820-0345 PK kaiš Bosch, Dayco kom 8 

7 
81.50804-6583 

Koćna čeljust zadnje osovine - leva (bez 
pločica)   kom 4 

8 
81.50804-6582 

Kočna čeljust zadnje osovine - desna 
(bez pločica)   kom 4 

9 
81.50804-6579 

Kočna čeljust pomoćne i prednje 
osovine - leva ( bez pločica)   kom 4 

10 
81.50804-6578 

Kočna čeljust pomoćne i prednje 
osovine - desna  ( bez pločica)   kom 4 

11 81.52315-6208 Ventil ručne kočnice - KPL  Wabco kom 2 
12 81.52151-6098 Četvorokružni ventil  Wabco kom 3 
13 81.300.059.032  Set kvačila  Luk,Sachs gar 3 
14 81.50820-6066 Garnitura disk pločica  Ferodo,Jurid,Textar kom 36 
15 81.50803-0046 Kočioni disk  pomoćna osovina  Ferodo,Jurid,Textar kom 6 
16 81.50803-0040 Kočioni disk prednja osovina  Ferodo,Jurid,Textar kom 10 
17 81.50803-0041 Kočioni disk zadnje osovine  Ferodo,Jurid,Textar kom 10 

18 
81.45501-0129 

Brezon točka pomoćne i prednje osovine 
i prednje osovine    kom 20 

19 81.45501-0211 Brezon točka zadnje osovine   kom 20 
20 81.25509-0188 "APU" Prekidač ( ručica migavca)   kom 1 

21 
81.25101-6521 

Dodatni far maglenke + duga svetla sa 
pomoćnim svetlima levo   kom 2 

22 
81.25101-6522 

Dodatni far maglenke + duga svetla sa 
pomoćnim svetlima desno   kom 2 

23 81.25101-6663 Komplet far levi   kom 2 
24 81.25101-6664 Komplet far desni   kom 2 

1. Начин испоруке укупне количине предметних добара: Испорука укупне количине 
предметних добара извршиће се једнократно, на основу писаног захтева Наручиоца. 

2. Рок испоруке укупне количине предметних добара: Рок испоруке укупне количине 
предметних добара не може бити дужи од 10 дана од дана пријема писaног захтева Наручиоца. 
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3. Место испоруке укупне количине предметних добара: Место испоруке укупне 
количине предметних добара је у Пословном простору Наручиоца, на локацији прецизираној 
писаним захтевом Наручиоца. 

4. Гарантни период за предметна добра: Гарантни период за предметна добра не може 
бити краћи од 12 месеци од дана испоруке. 

ДОКАЗ ДА ПРОИЗВОД  ИСПУЊАВА ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

      Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави:  

 
1.    За позиције под редним бр. 1-13 из техничке спецификације: 
Уколико Понуђач не нуди делове по каталошком броју или резервне делове наведених 

произвођача делова еквивалентног квалитета, за понуђени део мора да достави фотокопију 
важећег сертификата  ISO 16949  за произвођача делова које нуди, а који се односи на 
производњу тражених склопова и делова. 

Уколико тражени сертификат није на српском или енглеском  језику потребно је у понуди 
доставити фотокопију оригиналног важећег сертификата и превод тог сертификата на српски 
језик.  

 
2.    За позиције под редним бр.14-17 из техничке спецификације: 
Уколико Понуђач не нуди делове по каталошком броју или резервне делове наведених 

произвођача делова еквивалентног квалитета, за понуђени део мора да достави потврду о 
испуњавању регулативе ЕСЕ R90 за произвођача понуђеног дела која мора бити на српском 
или енглеском језику. 

Уколико потврда није дата на српском или енглеском језику, већ на неком другом језику, 
потребно је у понуди доставити фотокопију оригиналне потврде и превод те потврде на српски 
језик. Превод не мора бити оверен од стране судског тумача. 
 


