
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број 01-4559/6  04.11.2017.   

Свим понуђачима који су преузели  
конкурсну документацију за  

јавну набавку 15/2017 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА  15/2017   

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број 15 /2017 је набавка 
услуга – Сервисирање, радних  машине и возила за  Шумарскои факултет, 
ННбазе ,обликована по партијама за потребе Универзитета у Београду-Шумарског 
факултета  
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне 
понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број 15/2017 – 
Сервисирање, радних  машине и возила за потребе Универзитета у Београду-
Шумарског факултета о промени у конкурсној документацији и промени рока за 
достављање понуда : Рок за достављање понуда мења се и гласи до 10.11.2017.године у 
12,00 часова  , а отварање исти дан у 13,15 часова . 

ПАРТИЈА 1 дели се на две партије и то: 
Партија 1 Ремонт трактора, утоваривача, виљушкара и булдозера дели се на две 
партије  и то на : 
Партију 1 Ремонт трактора  и  Партију 5 ремонт  утоваривача, виљушкара и 
булдозера 
За обе партије локација где се налазе машине је : 
Универзитет у Београду Шумарски факултет  Наставна база   Хотел „Пирамида“Гоч 
ББ,Туристичко насеље Гвоздац, Врњачка Бања ННБ Гоч Гвоздац 
 
У прилогу су табеле-  Обрасци  
за партију 1 Ремонт трактора   
- Збирни образац понуде   
-Образац структуре цене са упутством како да се попуни 
за партију 5 ремонт  утоваривача, виљушкара и булдозера 
Збирни образац понуде   
Образац структуре цене са упутством како да се попуни 
 
 
 
 
 



 
 Збирни образац понуде  за партију 1 
Локација :Универзитет у Београду Шумарски факултет: хотел „Пирамида“Гоч 
ББ,Туристичко насеље Гвоздац, Врњачка Бања ННБ Гоч Гвоздац 
I партија - Ремонт трактора,  
 

 

 

Назив машине  

Цена услуге  
без ПДВ-а 

ПДВ-е Цена са ПДВ-ом 

 

1. 

 

 

ИМТ 542, 7000h рада,  

1985 год 

   

2. 

 

 

ИМТ 560, 10000h рада,  

1987 год. 

 

   

 

3. 

 

ИМТ 565, 8000h рада,  

2006 

 

   

 

4. 

 

 

ИМТ 577, 4800h рада,  

1997 год 

   

 

 

Укупно: 

 

   

 
Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:................................................... 
Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:............................................................... 
Рок важења понуде (минимум  60 дана од дана отварања понуде) ....................... дана. 
.Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача.          
Рок плаћања (изражен у броју дана од дана испоставе рачуна) од  15   до 45 дана________________ 
Погодности које нуди понуђач: 
_______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Локација на којој се пружају сервисне услуге/ где се налазе машине : 
2. Универзитет у Београду Шумарски факултет хотел „Пирамида“Гоч ББ,Туристичко насеље 
Гвоздац, Врњачка Бања                                                                                Потпис овлашћеног лица  

МП 



 10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПАРТИЈА 1         ННБ Гоч Гвоздац 
Локација : Универзитет у Београду Шумарски факултет хотел „Пирамида“Гоч 
ББ,Туристичко насеље Гвоздац, Врњачка Бања 

I партија - Ремонт трактора,  

Број Назив Врста услуге Количина 
(ком) 

Укупна 
цена 

(У РСД, без 
ПДВ-а) 

Износ ПДВ-
а 

Укупно са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ИМТ 542, 

7000h рада, 
1985 год 

Ремонт бош 
пумпe 
(претходни 
Ремонт 
извршен пре 
10 година) 

1    

Ремонт 
кочница, сет 
квачила и 
предњег 
трапа 

1    

       
2. ИМТ 560, 

10000h рада, 
1987 год. 

Ремонт бош 
пумпe није 
никада рађен 

1    

Ремонт 
кочница, сет 
квачила и 
предњег 
трапа 

1    

Ремонт 
хидрауличног 
витла ЛИВ 
ПОСТОЈНА  
(2 ДОБОША) 
5 t 
-хидраулични 
цилиндри  
-ламеле  
-добоши  
-фикционе 
плоче  
-конусно 
тањирасти 
зупчаник  
-доњи и 
горњи 
ланчаници за 

1    



Број Назив Врста услуге Количина 
(ком) 

Укупна 
цена 

(У РСД, без 
ПДВ-а) 

Износ ПДВ-
а 

Укупно са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 
Галов ланац 
Ремонт 
пумпе за 
хидраулику 

    

       
3. ИМТ 565, 

8000h рада, 
2006 

Ремонт бош 
пумпe није 
никада рађен 

1    

Сет квачила и 
предњег 
трапа 

1    

Ремонт 
хидрауличног 
витла ЛИВ 
ПОСТОЈНА  
(2 ДОБОША) 
6 t 
-хидраулични 
цилиндри  
-ламеле  
-добоши  
-фикционе 
плоче  
-конусно 
тањирасти 
зупчаник  
-доњи и 
горњи 
ланчаници за 
Галов ланац 

1    

Ремонт 
пумпе за 
хидраулику 

1    

       
4. ИМТ 577, 

4800h рада, 
1997 год 

Ремонт бош 
пумпe није 
никада рађен 

1    

Ремонт 
кочница, сет 
квачила и 
предњег 
трапа 

1    

Ремонт 
механичког 
витла ЛИВ 
ПОСТОЈНА  
(2 ДОБОША) 
6 t 

1    



Број Назив Врста услуге Количина 
(ком) 

Укупна 
цена 

(У РСД, без 
ПДВ-а) 

Износ ПДВ-
а 

Укупно са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 
-ламеле  
-добоши  
-фикционе 
плоче  
-конусно 
тањирасти 
зупчаник  
-доњи и 
горњи 
ланчаници за 
Галов ланац 
Ремонт 
пумпе за 
хидраулику 

1    

Укупно без ПДВ-а: 
 

 / / 

Укупно ПДВ-а: 
  

/  / 

Укупно са ПДВ-а: 
 

/ /  

2. Назив возила/машине 4.количина 6.ПДВ 
3.врста  услуге 5цена услуге без ПДВ-а 7.ЦЕНА СА пдв-ом 
Исказана укупна вредност партије у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној 

вредности партије исказаној у обрасцу понуде. 
        Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
    

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене, јер ће у  противном 
понуда бити НЕПРИХВАТЉИВА. 
Напомена: 
 Вредност понуде  представља збир јединичних цена појединачних услуга, који би се 
евентуално требали одрадити на предметној машини.  Понуђене цене ће се користити за 
упоређивање и рангирање понуда и исте ће се примењивати за време важења споразума 
/ уговора , а споразум ће бити закључен у висини процењене вредности набавке, према 
Плану набавке за 2017.г. 
                                                                                                                   
          мп                           Потпис овлашћеног лица 

                                                       __________________________ 

 

 
 



Збирни образац понуде за партију 5 
Локација где се налазе машине: 

 хотел „Пирамида“Гоч ББ,Туристичко насеље Гвоздац, Врњачка Бања ННБ Гоч 
Гвоздац 

vпартија – Ремонт утоваривача, виљушкара и булдозера 
  

Назив машине  

Цена услуге  
без ПДВ-а 

ПДВ-е Цена са ПДВ-ом 

1. 

 

БУЛДОЗЕР ТГ 110,  

5000h рада, 1991 год. 

 

   

 

2. 

 

 

УТОВАРИВАЧ РД  

130, 11000h рада, 1983  

год 

   

3. 

 

 

 

ВИЉУШКАР  

ЛИТОСТРОЈ 5t, 8000h  

рада, 1990 год 

 

   

 

 

Укупно: 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:................................................... 
Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:............................................................... 
Рок важења понуде (минимум  60 дана од дана отварања понуде) ....................... дана. 
.Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача.          
Рок плаћања (изражен у броју дана од дана испоставе рачуна) од  15   до 45 дана________________ 
Погодности које нуди понуђач: 
_______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 



Локација на којој се пружају сервисне услуге/ где се налазе машине : 

2. Универзитет у Београду Шумарски факултет хотел „Пирамида“Гоч ББ,Туристичко насеље 
Гвоздац, Врњачка Бања 

                                                                            МП Потпис овлашћеног лица  

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
ПАРТИЈА 5 

Локација : Универзитет у Београду Шумарски факултет хотел „Пирамида“Гоч 
ББ,Туристичко насеље Гвоздац, Врњачка Бања ННБ Гоч Гвоздац 

V  партија - Ремонт утоваривача, виљушкара и булдозера 
Број Назив Врста услуге Количина 

(ком) 
Укупна цена 
(У РСД, без 
ПДВ-а) 

Износ ПДВ-
а 

Укупно са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 
1. БУЛДОЗЕР ТГ 

110, 5000h 
рада, 1991 год. 

Ремонт 
мењача: 
-пумпа 
мењача  
-турбина 
мењача  
-мењачке 
ламеле  
-турбо спојке  
-заптивна 
група мењача  
-семеринзи 
НАПОМЕНА 
: мењач 
Ремонтован 
2015 
године,радио 
око 100 
сати,али се и 
даље греје 

1    

Ремонт 
алнасера и 
алтернатора 

1    

Ремонт 
хидраулике: 
-пумпа 
хидраулике 
-разводник 
хидраулике 
-пумпа 
бочних 
квачила 

1    



-цилиндар 
бочних 
квачила 

       
2. УТОВАРИВАЧ 

РД 130, 11000h 
рада, 1983 год. 

Ремнонт 
мењача: 
-пумпа 
мењача 
-турбина 
мењача 
-мењачке 
ламеле 
-турбо спојке 
-заптивна 
група мењача 
-семеринзи 

1    

Кочнице : 
-хидраулични 
цилиндри 
-пакнови  
-дискови  
-добошни 
апарат 

1    

Ремонт 
алнасера и 
алтернатора 

1    

Ремонт 
хидраулике: 
-пумпа 
хидраулике 
-цилиндри 
хидраулике 
-разводник 
хидраулике 

1    

       
3. ВИЉУШКАР 

ЛИТОСТРОЈ 
5t, 8000h рада, 
1990 год 

Ремонт 
мотора: 
-генерална 
оправка 
мотора 
(избацује 
уље) 
-клипови 
-цилиндри 
-лежајеви 
-карике 
-дихтунзи 
-обрада главе 
мотора 

1    

Ремонт 
кочница: 

1    



-добоши 
-опруге 
-семеринзи 
-пакнови 
-главни 
кочиони 
цилиндар 
-кључеви у 
точку за 
штеловање 
Ремонт 
хидраулике: 
-пумпа 
хидраулике  
-цилиндри 
хидраулике  
-разводник 
хидраулике 

    

Укупно без ПДВ-а: 
 

 / / 

Укупно ПДВ: 
 

/  / 

Укупно са ПДВ-ом: 
 

/ /  

 

2. Назив возила/машине 4.количина 6.ПДВ 
3.врста  услуге 5цена услуге без ПДВ-а 7.ЦЕНА СА пдв-ом 
Исказана укупна вредност партије у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној 

вредности партије исказаној у обрасцу понуде. 
        Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
                

Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене, јер ће у  противном 
понуда бити НЕПРИХВАТЉИВА. 

Напомена: 
 Вредност понуде  представља збир јединичних цена појединачних услуга, који би се 
евентуално требали одрадити на предметној машини.  Понуђене цене ће се користити за 
упоређивање и рангирање понуда и исте ће се примењивати за време важења споразума 
/ уговора , а споразум ће бити закључен у висини процењене вредности набавке, према 
Плану набавке за 2017.г. 
                                                                                        мп                           Потпис овлашћеног лица 

      

           __________________________ 

 Комисија за ЈН  

                                                                                 др Ненад Ћупрић 


