
 

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 радова – Испитивање водоводне мреже, отклањање кварова и 

довођење у функционално стање водоводне мреже,по партијама, 

редни број набавке: М-2/16, врши следећу измену Конкурсне 

документације: 

 

 

 

 

 

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације, тако што 

дефинише рокове извршења за партију 1 -  Испитивање 

водоводне мреже  и партију 2 - Отклањање кварова и довођење 

у функционално стање водоводне мреже у следећим 

поглављима: 

-  III Врста, количина и опис радова, 

- VII Образац понуде 2, 

- VIII Модел уговора. 

 

 

 

 

 У складу са тим, у прилогу се налазе нове измењене стране 5/38, 

19/38 и 25/38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 07.04.2016. године 
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5. Демонтажа постојећег водомера и испорука и 

уградња новог вишемлазног водомера са сувим 

механизмом димензије Ø  1½ “ (Ø6/4“) 

НП 16,температура воде до 40⁰ Ц 

 

Ком. 

 

1 

6. Демонтажа старих и испорука и уградња нових 

равних запорних вентила  Ø 3“ , НП 16 

Ком. 2 

7. „Механизација: 

Демонтажа постојећег и испорука и уградња 

новог вишемлазног водомера са сувим 

механизмом димензије Ø 1½“ (Ø6/4“),  

НП 16, температура воде до 40⁰Ц 

 

Ком. 

 

1 

8. Демонтажа старих и испорука и уградња нових 

равних запорних вентила 

Ø 1½“ (Ø6/4“), НП 16. 

Ком. 2 

Напомена: Радове изводити у свему према важећим техничким прописима, 

нормативима и стандардима за описане врсте радова. 

Цене дати са урачунатом ценом набавке,испоруке и уградње делова и материјала 

са потребном опремом, алатима и људским ресурсима, као и прописаним 

испитивањем и доказима о санитарној исправности водовода после 

реконструкције. Испоручена опрема мора бити атестирана а докази приложени 

при испоруци. 

Плаћање ће бити реализовано на основу јединичних цена из понуде и стварних 

количина изведених радова, евидентираних и признатих кроз грађевинску књигу. 

Гарантни рок за изведене радове износи минимум две године, а за уграђену опрему 

и делове, према гаранцији произвођача, али не мањи од две године. 

 

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ: Ради правилног припремања понуде понуђачи су у обавези, 

да пре подношења понуде изврше обилазак локације, а ради прецизнијег 

сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке. Наручилац ће 

организовати  обилазак за сва заинтересована лица. Контакт особа је Слободан 

Јосимовић, телефон: 064/840-6083. Заинтересована лица су у обавези да доставе на 

меморандуму допис, оверен печатом и потписом овлашћеног лица у коме се 

наводе подаци о лицу које ће извршити обилазак објекта (име и презиме, ЈМБГ, 

контакт телефон). Допис је потребно доставити на е-маил javnenabavke@mrizp.rs. 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА : Максималан рок за извршење радова који су 

предмет ове јавне набавке је:  

- за партију 1: 7 дана од дана достављања писаног захтева за извођење 

предметних радова од стране Наручиоца, 

- за партију 2: 30 дана од дана достављања писаног захтева за извођење 

предметних радова од стране Наручиоца. 

 
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 1 
тачка 1) до 4) Закона, и то:  

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

mailto:javnenabavke@mrizp.rs
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - радови - Испитивање водоводне мреже, отклањање 

кварова и довођење у функционално стање водоводне мреже, за партију број ____ - 

____________________________________________________________________________.  

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања (минимум 

30  дана од дана службеног 

пријема рачуна) 

 

_____________________________ дана од 

дана службеног пријема рачуна 

Рок важења понуде (минимум 30 

дана од дана отварања понуда) 

 

_____________________________ дана од 

дана отварања понуда 

Гарантни рок (за партију 2): 

- за изведене радове 

- за уграђену опрему и делове 

 

 

_______________________________________ 

Рок за извођење радова 

- за партију  ______ 

 

 

 

 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                       М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

 

 

 

Напомене:  

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

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

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

* Образац понуде 2 копирати и доставити за сваку партију посебно. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на текући 

рачун  Извођача____________________________________у року од ________ дана од дана 

службеног пријема рачуна  испостављеног по изведеним радовима. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 5. 

Извођач се обавезује да приликом закључења уговора, достави оригинал сопствену 

бланко 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. 

 

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

Члан 6. 

Квалитет изведених радова који су предмет овог Уговора мора у потпуности 

одговарати спецификацији, елементима и карактеристикама дати у понуди 

Извођача и важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту радова. 

Врсту, количине, рокове и динамику вршења радова из овог Уговора одређује 

Наручилац у зависности од својих потреба, писаним захтевом овлашћеног лица.  

Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог Уговора изврши у року од ______  

дана од дана који је Наручилац одредио у захтеву. 

Места извршења радова су следећа: 

1. Центар за сушење и дораду семена,Слободана Бајића број 1, Земун Поље, 

2.  Објекат „Селекција“, Слободана Бајића број 1, Земун Поље, 

3. „Школско Добро“, Партизанских учитеља бб, Земун Поље, 

4. „Механизација“, Слободана Бајића број 1, Земун Поље.  

 

Члан 7. 

Извођач се обавезује да уредно води грађевинску књигу и осталу техничку 

документацију везану за извођење радова у складу са прописима који регулишу ову 

материју и радове из овог Уговора изврши у складу са стандардима квалитета, 

стручно техничким прописима и нормативима предвиђеним за овакву врсту радова 

и обезбеди и спроведе све мере безбедности и здравља на раду у складу са 

важећим прописима.  

Након окончања радова и израде грађевинске књиге, Извођач је дужан да уради 

скице на којима су означена места на водоводној мрежи где су извршене поправке 

и исте ће бити саставни део грађевинске књиге. Подлоге за скице обезбедиће 

овлашћено лице Наручиоца. 

Извођач је дужан да уклони одмах све уочене недостатке по рекламацији 

Наручиоца, које ће бити достављене у року од 24 сата од дана сачињавања 

Записника о квалитативном пријему радова. 

Гарантни рок за изведене радове износи _______________, а за уграђену опрему и 

делове________________. 

Извођач је дужан да, за уграђену опрему и делове, прибави и преда Наручиоцу у 

поступку примопредаје атесте и уверења произвођача. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 8. 
У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које отежавају 

испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом силом“, уговорне стране 

могу споразумно изменити – продужити рок за извршење обавезе из претходног члана.  
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