
 

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 – Производи од дрвне грађе, редни број набавке: М-

9/16, врши следећу измену Конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

Обзиром на питање, које је стигло од стране заинтересованог лица, 

Наручилац врши измену Конкурсне документације, тако што дефинише 

нове рокове испоруке предметних добара у поглављу III Конкурсне 

документације - Врста, количина и опис добара. 

 

 

 

 

 У складу са тим, у прилогу се налазе нове измењене стране 4/31 и 5/31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 23.05.2016. године 
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III  ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 

Р.бр. НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА 

1. 

Даска  

Материјал: чамово дрво 

Димензије: 2,5 cm 

Количине: 0,5 m3 

Рок испоруке: до 24.06.2016.године 

Место испоруке: Слободана Бајића 1, Земун Поље 

2. 

Фосна даска 

Материјал: чамово дрво 

Димензије: 5 cm 

Количине: 0,5 m3 

Рок испоруке: до 24.06.2016.године 

Место испоруке: Слободана Бајића 1, Земун Поље 

3. 

Греда 

Материјал: чамово дрво 

Димензије: 10 cm x 12 cm 

Количине: 0,5 m3 

Рок испоруке: до 24.06.2016.године 

Место испоруке: Слободана Бајића 1, Земун Поље 

4. 

Летва 

Материјал: чамово дрво 

Димензије: 3 cm x 5 cm 

Количине: 0,5 m3 

Рок испоруке: до 24.06.2016.године 

Место испоруке: Слободана Бајића 1, Земун Поље 

5. 

Држалица за мотике 

Материјал: буково дрво 

Димензије: 140 cm х 5 cm x 8 cm 

Количине: 13 ком 

Рок испоруке: до 24.06.2016.године 

Место испоруке: Слободана Бајића 1, Земун Поље 

6. 

Штафла 

Материјал: чамово дрво 

Димензије:5 cm x 8 cm 

Количине: 0,3 m3 

Рок испоруке: до 24.06.2016.године 

Место испоруке: Слободана Бајића 1, Земун Поље 

7. 

Дрвени кочић 

Материјал и начин обраде: кочић од чамовог дрвета I класе, без чворова, заоштрен 

(веома оштро – 10 cm, цртеж у прилогу) 

Димензије: 150 cm x 4 cm x 2,3 cm(финална обрада – офарбан) 

Фарба: бела боја за дрво 

Количине: 3.030 ком 

Рок испоруке: до 24.06.2016.године 

Место испоруке: Слободана Бајића 1, Земун Поље 
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8. 

Дрвени кочић 

Материјал и начин обраде: кочић од чамовог дрвета заоштрен (веома оштро 

– 10 cm, цртеж у прилогу) 

Димензије: 50 cm x 4 cm x 2,3 cm  

Фарба: бела боја за дрво 

Количине: 160 ком 

Рок испоруке: до 24.06.2016.године 

Место испоруке: Слободана Бајића 1, Земун Поље 

9. 

Дрвени кочић 

Материјал и начин обраде: кочић од чамовог дрвета заоштрен (веома оштро 

– 10 cm, цртеж у прилогу) 

Димензије: 50 cm x 4 cm x 2,3 cm (финална обрада – са једне стране кочића 

површина да буде глатко обрађена због могућности уписивања података) 

Фарба: неофарбан 

Количине: 20 ком 

Рок испоруке: до 24.06.2016.године 

Место испоруке: Слободана Бајића 1, Земун Поље 

10. 

Водоотпорни шпер 18мм 

Материјал: Буково дрво 

Димензије: 1060 mm x 410 mm x 18mm  

Количине: 40 ком 

Рок испоруке: до 24.06.2016.године 

Место испоруке: Слободана Бајића 1, Земун Поље 

 

Квалитет 

Под квалитетом се подразумева да одабрани понуђач испоручи добра у складу са 

траженом спецификацијом као и стандардима који важе за наведена добра. 

 

 

Контрола квалитета 

Наручилац ће одредити одговорно лице које ће извршити контролу квалитета по 

пријему добара које испоручи одабрани Понуђач и у складу са тим сачинити 

Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара. Наручилац има право 

да изврши рекламацију добара у року од пет дана од дана  пријема  добра и 

контроле квалитета. Одговорно лице наручиоца ће упутити писану рекламацију 

одабраном понуђачу који је дужан да у року од пет дана изврши исправку и 

испоручи нова добра који су у складу са траженом спецификацијом добара. 

 

 

Место испоруке добара: 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, Слободана Бајића 1, Београд, Земун. 
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