
 

 

 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун, у поступку јавне 

набавке добара – Делови тракастих транспортера са кофицама  

(елеватора) са услугом монтаже, редни број набавке: 30/15, врши 

следећу измену Конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

1. Услед проналажења бољег техничког решења Наручилац врши 

измену Конкурсне документације тако што мења у поглављу III 

Техничке карактеристике (спецификација предмета набавке), у 

поглављу VII Модел уговора и у поглављу VIII Образац 2 део који се 

односи на предмет набавке. 

 

 

У складу са тим у прилогу се налазе нове стране 5/33, 21/33, 22/33 

и 27/33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 21.09.2015. године 
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Комада: 1 

 

Обавеза Понуђача је да изврши демонтажу старих  и монтажа новоизрађених трака 

са кофицама. 

 

2. Потребно извршити ремонт и подешавање елеватора Е2 и Е3 у циљу довођења 

обимне брзине трaке на вредност V брзине 2,1m/s. Жељена брзина добиће се 

усклађивањем односа трапезних ременица и заменом каишева (2 комада).  

 

3. Потребно је израдити и монтирати прихватни кош са аспиратором у стопи 

елеватора, који ће спајати простор од селектора до елеватора.  

 

- материјал: челични лим, топло ваљан 

- димензије: 700mm x 200mm x 50mm 

Комада: 1 
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VII   МОДЕЛ УГОВОРА  

 

УГОВОР 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, 

Земун, кога заступа Директор др Бранка Кресовић, као  Наручилац  са једне стране 

и 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују:  

 

да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са Законом о јавним 

набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео 

поступак јавне набавке добара, редни број 30/15  – Делови тракастих транспортера 

са кофицама  (елеватора) са услугом монтаже. 

 

 да је Наручилац у спроведеном поступку, изабрао понуду Добављача број 

______________ од __________године, као најповољнију. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет Уговора је набавка:   

1. Трака са кофицама за елеваторе Е28 и Е29 на одељењу Дорадни центар  и за 

елеваторе Е2 и Е3 на одељењу Основно семе  

2. Ремонт елеватора Е2 и Е3  

3. Прихватног коша са аспиратором 

Карактеристике добара ближе су одређене Техничком спецификацијом, која је 

саставни део Конкурсне документације ЈН број 30/15. 

 

ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за испоруку и монтажу добра, која 

су предмет овог уговора, износи: 

- ____________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно, и  

- ____________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 
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Ова вредност укључује вредност – цену свог потребног материјала за израду и 

монтажу  трака са кофицама за елеваторе Е28, Е29, Е2 и Е3, и вредност свих радова 

и услуга неопходних за извршење предмета овог Уговора. 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Наручилац ће извршити плаћање уговорене цене преносом средстава на текући 

рачун Добављача______________________________________  у року од _____________ дана 

од дана достављеног, потписаног и овереног рачуна. Добављач је у обавези да уз 

фактуру достави спецификацију испоручених добара са услугом монтаже. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 5. 

 

Понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал доставља 

оригинал бланко потписану сопствену меницу, са клаузулом „без протеста“, 

прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну 

менице и потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% 

од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека 

рока за коначно извршење посла, односно истека гарантног рока на испоручена и 

уграђена добра. 

 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 

 

Добављач се обавезује да изврши испоруку и монтажу добра из члана 2. овог 

Уговора у року од _______ дана од дана потписивања Уговора. 

 

Место испоруке добара са услугом монтаже je Дорадни центар Наручиоца -    

Институт за кукуруз Земун Поље, Слободана Бајића 1, Земун 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 7. 

 

Гаранција на понуђена добра је _______ година од  дана испоруке добара. 

Гаранција се односи на квалитет материјала као и на саму функционалност 

испоручених добара. 

 

Члан 8. 

 

Овлашћени представник Наручиоца је дужан да предмет набавке прегледа и 

саопшти примедбе Добављачу у погледу видљивих недостатака. Писани приговор на 

квалитет Наручилац  је дужан да  истакне Добављачу у року од 24 часа од момента 

испоруке и монтаже односно преузимања добара, а за скривене недостатке, у 

року од 5 дана од дана сазнања. Наручилац  је дужан да достави писану 

рекламацију – приговор, а Добављач  да отклони недостатке у најкраћем могућем 

року, а најкасније у року од 3 дана од пријема писане рекламације. 
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2. Ремонт и подешавање елеватора Е2 и Е3 у циљу довођења 

обимне брзине трaке на вредност V брзине 2,1m/s. Жељена 

брзина добиће се усклађивањем односа трапезних ременица 

и заменом каишева (2 комада).  

  

3. Потребно је израдити и монтирати прихватни кош са 

аспиратором у стопи елеватора, који ће спајати простор од 

селектора до елеватора.  

- материјал: челични лим, топло ваљан 

- димензије: 700mm x 200mm x 50mm 

Комада: 1 

  

 

УКУПНА ЦЕНА (1-3) без ПДВ-а:  

ИЗНОС ПДВ-а:  

УКУПНА ЦЕНА (1-3) са ПДВ-ом:  

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

-  Цену за рб 1.1. изразити збирно за оба елеватора Е28 и Е29. 

-  Цену за рб 2. изразити збирно за оба елеватора Е2 и Е3. 

-  У цену ставки рб. 1.1., 1.2. и 1.3. је укључена и услуга демонтаже и монтаже трака 

са кофицама на лицу места.  

 

Датум и место:                  Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                   

__________________________                   М.П.        __________________________           

 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља 

као саставни део заједничке понуде. 
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