
Сектор: Нискоградња 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Предмет набавке: ( грејдера 6 x 6 ) са средњим и предњим ножем -по принципу старо 

за ново, следећих карактеристика: 

Техничке карактеристике Захтеване вредности:  Понуђене вредности: 

(обавезно попунити) 

Снага мотора  ( neto – ISO  9249 ) Preko 160 kw  

Сертификат мотора за емисију 

издувних гасова: 

EU Stage III  

Радни елемент напред : предњи 

нож 

Предњи нож од опште 

намене 

 

Радни услови машине: Od  - 25 C do + 40C  

Маса машине за захтеваним 

радним уређајима, опремом и 

потребним флуидима: 

Od 16.000 – 18.000 t  

Тип трансмисије: Аутоматска (power shift)  

Врста задњег погона : 6х6  

Број степена преноса мењача 

трансмисије: 

Minimalno 6 brzine 

napred,3 brzine unazad 

 

Тип кабине руковаоца :  Zvučno izolovana, 

Izrađena u skladu sa ROPS 

standardom ISO 3471 i 

FOPS standardom ISO 

3449 

 

Опрема кабине руковаоца са 

уређајима за: 

Provetravanje sa filterom 

vazduha i nadpritiskom, 

Zagrevanje( grejanje ), 

Klima. 

 

Спољно осветљење и 

сигнализација: 

Napred i nazad,minimum 4 

komada , 

Žuto rotaciono krovno 

svetlo, 

Zvučna signalizacija za hod 

unazad. 

 

Запремина мотора Преко 9000 цм3  

Ширина предњег ножа Преко 2700 мм  

Дужина средњег ножа Преко 4200 мм  

 



 

 

У понуђену цену потребно је урачунати следеће захтеве наручиоца : 

Обавезно бесплатно сервисирање, на локацији наручиоца, у року од минимум 1 годину 

или 2000 радних сати, са заменом потребних уља и филтера на 250 мч ( мали сервис). 

Уз машину испоручује се : 

1.Обука особља на адреси наручиоца, 

2. Техничка документација :  

                          1. Упутство за руковање и одржавање 

                          2. Каталог резервних делова  

Машина која се даје у замену -стара машина, следећих карактеристика:  

Произвођач: „DINGSHENG TIANGONG CONSTRUCTION MACHINERY STOCK 
„Co.LTD,Tijanjin,Kina   PO – AAB - 93 

Врста: Грађевинска машина  - аутогрејдер 

Марка и тип: TGT PY 180 MH 

Број шасије: 000001 

Број мотора: 69193495 

Радна запремина мотора: Нн 

Снага мотора: 160 kw (218 KS) 

Маса празног возила: 15.600 kg 

Врста и намена: Autogrejder sa kabinom 

Погонско гориво: Евро дизел 

Боја: Жута 

Стање на мото часовнику: 2.884 mč 

Година производње: 2007.Година 

Број путничких места: 1 

Процењена вредност: 969.300,00 РСД 

Napomena : Грејдер неисправан због квара трансмисије на десној страни задњих точкова. 

 

Понуђачи могу, уз најаву дан раније, да изврше преглед машине која се нуди у замену сваког 

радног дана од 08-13 часова. Контакт особа Данијел Михајловић. 

Машина која је предмет замене процењена је од стране судског вештака машинске струке. 

Понуђена вредност за половну машину не може бити нижа од процене судског вештака,  у 

супротном понуда ће се сматрати као неприхватљива. 

Укупна понуђена цена рачуна се по одбитку укупне откупне вредности старe  машинe од укупне 

вредности машине која се набавља. 



 

 

Понуда треба да садржи: 

- Гаранција :  1 годину или минимум 2000 радних сати. 

- Рок плаћања :  36 једнаких месечних рата 

- Рок испоруке: _______________ (до 5 дана ) од датума потписивања уговора. 

- Замена старо за ново : Полован  грејдер TGT PY 180 MH по процењеној вредности 969.300,00 

рсд  иду у замену приликом куповине новог грејдера по процењеној вредности. 

- Грејс период : 70 дана. 

- У обрасцу понуде приказати посебно: 

                                                        - вредност нове машине,  

                                                        - вредност половне машине (која не може бити нижа од 

процене судског вештака) 

                                                                     - понуђена цена по одбитку укупне откупне вредности старих 

машина од укупне вредности машине која се набавља. 

 

Напомена : Краћи рок испоруке узеће се као критеријум при одабиру најповољнијег 

понуђача. 

 

 


