
 

 

 
 

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 добара – Препарати за подмазивање, редни број 

набавке: М-34/16, врши следећу измену Конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације због питања које је 

пристигло од заинтересованог лица и у складу са тим, у прилогу се 

налазе нове стране 5/35 и 9/35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 04.08.2016. године 
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16 

Хидраулично уље MULTILUBE  

„COMMA“ или одговарајуће 

 За мењаче трактора 

John Deere, 

 

20лит лит 400 

17 

Серво уље АТФ2 уље за 

управљачке системе   

 

1лит лит 100 

18 Уље за мењач SAE 90 

ISO L-LCHT90;   API:GL-5;   

MIL-L-2105D; ZF TE-

MLD7A/ZFTE-ML08 

 

 

200лит лит 200 

19 Уље за мењач SAE 90 

ISO L-LCHT90;   API:GL-5;   

MIL-L-2105D; ZF TE-

MLD7A/ZFTE-ML08 

 

 

10лит лит 70 

20 

Товатна маст, „Fam 

Krusevac“ или одговарајуће 

ISO L-X-BCHB 2;  DIN 

51825-KP2K-20 

 

20кг кг 260 

21 

Графитна маст, „Fam 

Krusevac“ или одговарајуће 

ISO L-XBBHB-2;  DIN 51502 

KF2E-25; SRPS BH3661 

 

0,8кг ком 25 

22 

Антифриз концентрат 

„Adeco“ или одговарајуће 100% антифриз 

 

60лит лит 300 

 

Партија 2 – Препарати за подмазивање за комбајн CLASS 

Редни 

број 
Назив предмета набавке 

Минималне особине  

(класификације) 

 које производ  

мора да задовољи 

 

Паковањ

е 

 

 

Jед. 

мере 
Количина 

23 

Хидраулично уље за 

комбајн"CLAAS"   

 

20лит лит 40 

24 

Моторно уље за комбајн 

''CLAAS" 15-40 

ACEA E-ZAZBZ APICG-

4/SJ 

 

20лит лит 180 

 

НАПОМЕНЕ: 

Наручилац задржава право да одустане од дела набавке. 

 У спецификацији су дате минималне особине (класификације) уља и мазива, које 

морају да буду задовољене. У случају да понуђена уља и мазива не задовољавају 

минималне особине које захтева Наручилац таква понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Уколико понуђач нуди одговарајући производ за позиције из табеле под редним 

бројем: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 23 и 24 обавезан је да достави: 

-Лабораторијски извештај акредитоване домаће лабораторије, која испуњава  

услове утврђене стандардом ISO 17025 

-Доказ о пореклу уз достављање званичног сертификата. Уколико је оригинал на 

страном језику обавезно доставити и превод на српски језик. 

 

Рок и место испоруке 

Роба се поручује сукцесивно, а Понуђач испоручује на основу писаног требовања 

Наручиоца, које садржи врсту и количину робе и то у року од највише 5  дана од 

момента добијања требовања, на адресу Слободана Бајића 1, Земун Поље.  
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 Образац понуде 1 

 Образац понуде 2 

 Модел уговора 

 Образац структуре цене са упутством како да се попуни  

 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског обезбеђења у 

случају доделе уговора  

 Образац изјаве о независној понуди  

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона  

 Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН  

 Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН 

 Списак склопљених уговора  

 Потврде правних субјеката са којима су закључени уговори 

 Доказе за додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 

76. Закона 

 Лабораторијски извештај акредитоване домаће лабораторије, која испуњава  

услове утврђене стандардом ISO 17025 за позиције из табеле под редним 

бројем: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 23 и 24 уколико понуђач нуди одговарајући производ 

 Доказ о пореклу уз достављање званичног сертификата за позиције из табеле 

под редним бројем: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 23 и 24 уколико понуђач нуди одговарајући 

производ. 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца изјава датих под 

кривичном и материјалном одговорношћу) 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. 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која 

документа накнадно доставља. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за кукуруз 

„Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  11185 Београд, Земун, са назнаком: 

 

 „Измена  понуде  за  јавну набавку добара – Препарати за подмазивање, ЈН 

бр. М-34/16 -  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком партије/а на коју се односи измена; 

 „Допуна  понуде  за  јавну набавку добара – Препарати за подмазивање, ЈН 

бр. М-34/16 -  НЕ  ОТВАРАТИ”, са назнаком партије/а на коју се односи допуна 

или; 

 „Опозив  понуде  за  јавну набавку добара – Препарати за подмазивање, ЈН 

бр. М-34/16 -  НЕ  ОТВАРАТИ” ”, са назнаком партије/а на коју се односи 

опозив или;    
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