
ИЗМЕНА и ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Број: 27-19/2018-4 

Датум: 12.12.2018.год. 
Нови Сад 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, врше се измене и 

допуне конкурсне документације јавне набавке –ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ОПРЕМА  

 
 

- На страни 3/39 конкурсне документације врши се измена на следећи 
начин: 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

под редним бројем 2 мења се и сада стоји: 

2. Партије - Ова јавна набавка је обликована у 6 партијa 

 

- На страни 2-6/39 конкурсне документације врши се измена на следећи 

начин: 

У спецификацији добара, након Партије 5 додаје се Партија 6: 

 

 Opis dobara  Količina Jedinica 
mere 

 PARTIJA 6   

15. Varijabilne automatske pipete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

automatske pipete cele autoklavibilne 
- lagane, napravljene od organskog polimera  
- izradjene od hemijski rezistentnih materijala 
- zapreminski displej sa 4 cifre 

Varijabilne automatske pipete 
 količina 

1. automatska pipeta 1000 - 5000 
µl   3 kom 

2.  automatska pipeta 100 - 1000 µl 2 kom 

3. automatska pipeta 20 - 200 µl 3 kom 

4. automatska pipeta 10 - 100 µl  1 kom 

9 kom 



- sekundarni displej za kalibriciju i podešavanje preciznog 
pipetiranja različitih tečnosti u različitim spoljašnjim uslovima, tj. 
mogućnost pipetiranja tečnosti različitog viskoziteta  

- RFID čip koji je kompatibilan sa softverom za sledivost podataka o 
korišćenju pipete. 
- uz svaku varijabilnu pipetu isporučuje se i box sa odgovarajućih 96 
nastavaka ( osmin stavke za ; 
- servis obezbeđen u garantnom i vangarantnom roku i fabrički 
kalibracioni sertifikat uz svaku pipetu 
- 3 godine garancije 

    

 

- На страни 17/39 конкурсне документације врши се измена на следећи 

начин: 

   

додаје се: 

ПАРТИЈА 6 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  

Рок важења понуде (минимум 30 дана)  

Рок испоруке   

Гарантни период (не краћи од 24 месеца)  

Место и начин испоруке  

 

- На страни 18-22/39 конкурсне документације врши се измена на 

следећи начин: 

У „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ“ 

додаје се Партија 6 

 

 



ПАРТИЈА 6 Колич

ина 

Једини

чна 

цена 

без 

ПДВ-а 

Јединич

на цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена  

без 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

Varijabilne automatske pipete 

automatske pipete cele autoklavibilne 
- lagane, napravljene od organskog polimera  
- izradjene od hemijski rezistentnih materijala 
- zapreminski displej sa 4 cifre 

- sekundarni displej za kalibriciju i 
podešavanje preciznog pipetiranja različitih 
tečnosti u različitim spoljašnjim uslovima, tj. 
mogućnost pipetiranja tečnosti različitog 
viskoziteta  

- RFID čip koji je kompatibilan sa softverom za 
sledivost podataka o korišćenju pipete. 
- uz svaku varijabilnu pipetu isporučuje se i 
box sa odgovarajućih 96 nastavaka ( osmin 
stavke za ; 
- servis obezbeđen u garantnom i 
vangarantnom roku i fabrički kalibracioni 
sertifikat uz svaku pipetu 
- 3 godine garancije 

Varijabilne automatske 
pipete količina 

5. automatska pipeta 
1000 - 5000 µl   3 kom 

6.  automatska 

pipeta 100 - 1000 µl 2 kom 

7. automatska pipeta 
20 - 200 µl 3 kom 

8. automatska pipeta 
10 - 100 µl  1 kom 

9     

УКУПНО:      

 

На страни 27/39 конкурсне документације врши се измена на следећи 

начин: 

У Моделу уговора, члан 1. иза 5-ог става, додаје се: 

Предмет Уговора је испорука опреме, дефинисаних и описаних спецификацијом 
из Конкурсне документације предметног поступка јавне набавке понуде број: 

______ од __________ (у даљем тексту: Понуда), а по партији број 6 са 
ценом _____________без ПДВ-а. 



На страни 32/39 конкурсне документације врши се измена на следећи 

начин: 

У „3. ПАРТИЈЕ“ мења се и сада стоји 

Ова набавка је обликована у 6 партијa 

 

 
Сходно изменама и допунама ивршеним овим путем, измењена конкурсна 

документација ће бити објављена на Порталу УЈН и на сајту Наручиоца. 
 

Комисија за јавну набавку 


