
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 мале
вредности добара – Набавка поклона (USB flash memorije), редни број
набавке: М-24/15, врши следећу измену Конкурсне документације:

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације због повећања
количине предмета набавке, и у складу са тим у прилогу се налазе
нове стране 3/26 и 23/26.

Комисија за јавну набавку

Измена Конкурсне документације број: 1
Датум: 17.07.2015. године
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу
 Назив наручиоца: Институт за кукуруз “Земун Поље”
 Адреса:  улица Слободана Бајића бр.1, 11185 Београд,Земун
 Интернет адреса: www.mrizp.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра – Набавка поклона (USB flash memorije), редни број
набавке: М-24/15.

4. Контакт (лице или служба)
Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара - Набавка поклона (USB flash memorije), редни
број набавке: М-24/15.

2. Назив и ознака из општег речника:

 18530000 – Поклони и награде.

III ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Назив и опис добра Јед. мере Количина
USB flash memorije са одговарајућом кутијом са штампом
Капацитет: 4GB
Изглед USB-а: према приложеним фотографијама које се
налазе у прилогу или одговарајући
Боја USB-а: Према палети са минимум 2 боје – предност
имају сребрна и бела
Штампа на USB-у: димензије у зависности од величине УСБ-а
Кутија: пластична са штампом
Боја кутије: Према палети са минимум 2 боје – предност
имају сребрна, бела, провидна
УЗОРАК USB -а са кутијом ОБАВЕЗАН – може и више
одговарајућих узорака
Рок испоруке: 10 дана
Испорука: Појединачно упакован USB у припадајућој кутији

ком 300



Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-24/15 23/ 26

X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Добра – Набавка поклона (USB flash memorije), ЈН број М-24/15

Назив добра Јединица
мере

Количина Јединична
цена без

ПДВ-а

Укупна
вредност
без ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
вредност са

ПДВ-ом
USB flash memorije са одговарајућом кутијом са
штампом
Капацитет: 4GB
Изглед USB-а: према приложеним фотографијама или
одговарајући
Боја USB-а: Према палети са минимум 2 боје –
предност имају сребрна и бела
Штампа на USB-у: димензије у зависности од величине
УСБ-а
Кутија: пластична са штампом
Боја кутије: Према палети са минимум 2 боје –
предност имају сребрна, бела, провидна
УЗОРАК USB -а са кутијом ОБАВЕЗАН – може и више
одговарајућих узорака
Рок испоруке: 10 дана
Испорука: Појединачно упакован USB у припадајућој
кутији

ком 300

Укупна цена без ПДВ-а_____________________________динара
Износ ПДВ–а_______________________________________динара
Укупна цена са ПДВ–ом____________________________динара

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 понудe.
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