
 

 
 

 

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 услуга – Услуга поправке и одржавања котлова, по 

партијама, редни број набавке: М-2/17, врши следећу измену Конкурсне 

документације: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације у поглављу III 

Конкурсне документације - Tехничке карактеристике (спецификација 

предмета набавке) и у поглављу VIII Конкурсне документације – Модел 

уговора, због питања које је пристигло од заинтересованог лица и у 

складу са тим, у прилогу се налазе нове стране 4/38, 23/38 и 26/38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 2 

Датум: 28.04.2017. године 
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III ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И СЛ.: 

 

Партија 1: Чишћење и прање котлова и димњака 

Р.бр. Опис услуге Јед. 

мере 

Кочичина 

   I Узорковање и хемијска анализа наслага узетих са 

водене стране топловодних котлова, за одређивање 

потребне одговарајуће технологије хемијског прања 

(достава извештаја по извршеној анализи) 

  

   ком 

 

5 

   II Хемијско прање по одговарајућој технологији 

топловодних котлова са водене стране 

-Котларница управне зграде ˝ЕМО-Celje˝Тип 500V, 580 

kW (1973.) 

- Котларница дорадног центра˝ТПК Загреб˝ТХ-35 406kW 

(1977.г), запремина 580l 

-Котларница механизације ТИПО ТТП10 600kW (2011г) 

запремина 0,89 m3 

Применити хемијско средство, које је намењено за 

прање поменутих котлова. 

 

ком 
 

ком 
 

ком 

 

3 

 

1 
 

1 

  III Чишћење и  прање котлова са пламено димне стране, чишћење димњака и 

димњача 

  1. Котларница управне зграде 

 -Чишћење и хемијско прање са конзервирањем гасног 

котла ЕМО-Цеље 580kW 

-Чишћење димоводног канала-димњача m=16 

ком 

 

ком 

3 

 

1 

  2. Котларница дорадног центра 

 -Чишћење и хемијско прање са конзервирањем гасног 

котла ТПК-Загреб 406kW 

-Чишћење димоводног канала  m=5 

    ком 

 

    ком 

1 

 

1 

  3. Котларница Механизације 

 -Чишћење и хемијско прање са конзервирањем гасног 

котла ТТП-10, 600kW 

    ком 

  

1 

  4. Економско двориште 

 Чишћење  димњака гасних пећи продавнице семена 

m=6 

-димњак основног семена за гасне пећи m=8 

ком 

 

    ком 

2 

 

 

2 

 

*Након извршених услуга хемијског прања топловодних котлова са водене стране, 

обавезна је неутрализација истих. 

**Понуда обухвата и сакупљање чађи, скинутог талога и осталог материјала и смећа 

у пластичне џакове, изношење ван котларнице. Отпад - чађ предати Наручиоцу на 

даљи третман.  

***Обавезна достава записника о исвршеним услугама. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на текући рачун  

Извршиоца____________________________________у року од ________ дана од дана службеног 

пријема рачуна  испостављеног по извршеној услузи. 

Потписан Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуга потписан од 

стране представника Наручиоца __________________________ и представника Извршиоца 

заједно са рачуном, представља основ плаћања за извршену услугу. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 5. 

 

Извршилац  има следеће обавезе: 

- да уговорене услуге изврши у мају 2017. године;  

- да уговорене услуге  изведе квалитетно и у складу са техничким нормама, 

стандардима и законским прописима за ову врсту посла 

- да обезбеди потребан број стручне и квалификоване радне снаге, потребан 

алат, потрошан материјал и опрему за извршење уговорене услуге; 

- да примењује прописе БЗР-а, као и прописе Наручиоца који важе на објекту. 

 

  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 6. 

 

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. 

 

Члан 7. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна. 

 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

Члан 8. 

 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да буду 

доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из предмета овог 

Уговора. Преузете информације и документација не могу да буду копирани, 

изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским методама или 

фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не повређује 

патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на текући рачун  

Извршиоца____________________________________у року од ________ дана од дана службеног 

пријема рачуна  испостављеног по извршеној услузи. 

Потписан Записник о квалитативном и квантитативном пријему услуга потписан од 

стране представника Наручиоца __________________________ и представника Извршиоца 

заједно са рачуном, представља основ плаћања за извршену услугу. 

 

ГАРАНЦИЈА 

  Члан 5. 

Извршилац услуге даје гаранцију од____________________________на извршену услугу, а на 

испоручене делове у складу са произвођачком декларацијом. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 6. 

Извршилац  има следеће обавезе: 

- да уговорене услуге изврши у складу са  термин планом Наручиоца  и  у договору 

са техничким лицем Наручиоца;  

-  да уговорене услуге изведе квалитетно и у складу са техничким нормама, 

стандардима и законским прописима за ову врсту посла 

- да обезбеди потребан број стручне и квалификоване радне снаге, потребан 

алат, потрошан материјал и опрему за извршење уговорене услуге; 

- да  примењује прописе БЗР-а, као и прописе Наручиоца који важе на објекту. 

  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 

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. 

 

 

Члан 8. 

Уговор се склапа на рок од годину дана од дана закључења уговора. 

 

 

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА 

Члан 9. 

Све информације, које проистичу из овог Уговора, су поверљиве и могу да буду 

доступне трећим лицима само у неопходном оквиру, који проистиче из предмета овог 

Уговора. Преузете информације и документација не могу да буду копирани, 

изнајмљивани, присвајани и објављивани електронским методама или 

фотокопирањем, без писмене сагласности Уговорних страна. 

Добављач гарантује Наручиоцу да испорука добара, по овом Уговору, не повређује 

патенте трећих лица и друга права индустријске својине. 
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