
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12), Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица
Слободана Бајића број 1, Београд,Земун, у поступку јавне набавке
услуга – Одржавање и сервисирање лифта, редни број набавке: М-5/15,
врши следећу измену Конкурсне документације:

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације због
штампарске грешке, тако што мења на страни 2 део који се
односи на број Одлуке о покретању поступка број 7Бр. 7/15-1 од
03.04.2015.г. и број Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 7Бр. 7/15-2 од 03.04.2015.г.

У складу са тим, у прилогу се налази нова страна 2/34.

Комисија за јавну набавку
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
Републике Србије», бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник
Републике Србије», бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка број 7Бр. 7/15-
1 од 03.04.2015.г. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 7Бр.
7/15-2 од 03.04.2015.г., припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуга

– Одржавање и сервисирање лифта-
Редни број набавке: М-5/15

Конкурсна документација садржи:
Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3
III Опис предмета набавке са техничком

спецификацијом 4-5

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност
тих услова

6-9

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10-18
VI Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1) 19-22
VII Модел уговора 23-28
VIII Образац структуре цене  са упутством како да се

попуни (ОБРАЗАЦ 2) 29-30

IX Образац изјаве о обавези достављања средства
финансијског обезбеђења у случају доделе уговора
(ОБРАЗАЦ 3)

31

X Образац трошкова припреме понуде - (ОБРАЗАЦ 4) 32
XI Образац изјаве о независној понуди - (ОБРАЗАЦ 5) 33
XII Образац изјаве  о поштовању обавеза из чл. 75, став

2 Закона - (ОБРАЗАЦ 6) 34
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