
 

 

 
 

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 мале вредности услуге – Контроле, поправке, оверавања и 

еталонирања мерне опреме, редни број набавке: М-1/16, врши следећу 

измену Конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације због штампарске 

грешке и у складу са тим, у прилогу се налазе нове стране 24, 26 и 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 06.04.2016. године 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - услуге - Контроле, поправке, оверавања и 

еталонирања мерне опреме, 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 

 

 

 

 

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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Наручилац задржава право да провери цену резервног дела и потрошног 

материјала коју понуди Извршилац услуге. У случају да понуђене цене резервних  

делова  и потрошног материјала буде већа од 10% у односу на цене до којих је 

дошао Наручилац, Извршилац услуга ће бити у обавези да изврши корекцију цена у 

складу са ценама до којих је дошао Наручилац (за партије 1, 2, 4 и 5). 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на текући 

рачун  Извршиоца услуге ____________________________________у року од ________ дана 

од дана службеног пријема рачуна  испостављеног по извршеној услузи. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 5. 

Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора, доставља 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, ГАРАНТНИ РОК  

 

Члан 6. 

Извршилац услуге се обавезује да изврши услуге контроле тачности, оверавања и 

еталонирања које су предмет овог Уговора у року од _______ дана од дана 

достављања захтева Наручиоца.  

 

Извршилац услуге за партију ___-_______________________________________ се обавезује 

да услуге сервиса и поправке које су  предмет овог Уговора да изврши у року од 

_______ дана од дана достављања захтева Наручиоца. 

 

Предметне услуге ће се вршити у седишту наручиоца, адреса: Слободана Бајића 

број 1, 11185 Београд,Земун. Трошкови изласка на терен неће се наплаћивати. 

Уколико буде потребе за транспортом до сервиса понуђача, понуђач сноси све 

трошкове у вези транспорта. 

 

Уколико се приликом пријема констатују недостаци, Извршилац је дужан да их 

отклони у року од 2 дана од дана сачињавања Записника о квалитативном и 

квантитавном извршењу услуга. 

 

Сматра се да је Извршилац извршио уговорену услугу , из члана 2. овог Уговора, 

када их без примедаба примио представник Наручиоца Записником о 

квалитативном и квантитативном пријему услуга  који потписију  овлашћена лица 

Извршиоца и Наручиоца.  

 

Гарнатни рок на извршени сервис и поправку износи  _______ месеци (за партије 1, 2, 

4 и 5). 
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IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ                                   

ЗА ПАРТИЈУ 3 – Еталонирање микропипета 

 

Контроле, поправке, оверавања и еталонирања мерне опреме, по партијама, ЈН број  М-1/16 

Р.

б.  

Назив инстр.  

Врста услуге/сервиса  
 Јед. 

мере Количина 

Јединична

цена без 

ПДВ-а 

Јединична

цена са  

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са  

ПДВ-ом 

Произвођач,тип, опсег 

мерења /радна темп. 

1 

 

 

 

 

Mikropipete 

promenljive, (Ependorf)  

RESEARCH VARIABLE 

Opseg: 1) 20-200  μl, 

2)100-1000 μl,  

3)500-5000  μl 

Еталонирање у три тачке : Уверење о 

еталонирању са резултатима мерења 

укључијући и мерну несигурност, са 

наведеном методом еталонирања и 

изјавом о следивости do SI  јединица 

3 ком     

  

2 

 

 

 

Mikropipeta, 

promenljiva,Ependorf), 

12-kanalna,RESEARCH 

MULTI/12 CHANNEL: 

Opseg: 10-100 μl 

Еталонирање у три тачке : Уверење о 

еталонирању са резултатима мерења 

укључијући и мерну несигурност, са 

наведеном методом еталонирања и 

изјавом о следивости do SI  јединица 1 ком     

  

 

 

 

 

          
                                                                                                                                                                                                                                                                             

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. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:  

ИЗНОС ПДВ-а:  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:  
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