
 

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 добра – Резервни делови и опрема за пољопривредне машине, по 

партијама, редни број набавке: М-36/20, врши следећу измену Конкурсне 

документације: 

 

 

 

 

 

 

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације у поглављу III Конкурсне 

документације -  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, рок испоруке, место испоруке добара и сл., због питања које је 

пристигло од заинтересованог лица везано за партију 2 и у складу са тим у 

прилогу се налази нова страна 9/44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 24.09.2020. године 
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представљене у процени не могу бити изнад тржишно упоредивих цена, нити више од 

званичних велепродајних цена Добављача. 

 

 

Партија 2 – Додатна опрема за сејалицу Gaspardo Pinta 500 – систем сталних трагова 

TRAMLINE PINTA 500 или одговарајући 

 

 

Sejalica Gaspardo Pinta 500    

Р.бр. Назив дела Јед.мере Количина 

1 

G99525294 TRAMLINES 2+2 GENIUS PRIMAV 

sistem stalnih tragova TRAMLINE PINTA 500 ili 

odgovarajući 

kom 1 

 

Понуђенo добрo мора бити ОРИГИНАЛНИ производ произвођача опреме за коју се додатна 

опрема набавља или одређена супституција са потребним техничким карактеристикама. 

Квантитативни и квалитативни пријем добара 

Примопредаја и уградња ће се извршити у седишту Наручиоца уз обавезно достављање 

све потребне документације од стране Добављача о чему ће Наручилац сачинити Записник 

о квалитативном пријему.  

 

Гарантни рок  

Гарантни рок је минимум 12 месецa од дана пријема предметног добра, које мора бити 

ново испоручено.  Испоручилац је дужан да о сопственом трошку отклони све евентуалне 

недостатке на испорученом добру у току трајања гарантног рока. 

 

Место испоруке  

Седиште Наручиоца: 

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

 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 1 тачка 1) до 
4) Закона, и то:  

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре;  

 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији.  
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