
 

 

 

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 – Лабораторијски прибор, по 

партијама, редни број набавке: М-43/15, врши следећу измену 

Конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

1. Обзиром на питање које је стигло од заинтересованог лица, 

Наручилац врши измену Конкурсне документације, тако што мења 

у поглављу III Врста, количина и опис добара за парију 3 – 

Лабораторијски филтер лончићи и у поглављу IX Образац 

структуре цене  са упутством како да се попуни за парију 3 – 

Лабораторијски филтер лончићи део који се односи на опис 

предмета набавке.  

 

У складу са тим у прилогу се налазе нове стране 6/45 и 32/45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 2 
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Партија 3 – Лабораторијски филтер лончићи 

Назив добра Јединица 

мере 

Количина 

Филтер лончићи, Униглас Суботица или одговарајући 

- Материјал:  ватростално  стакло  (отпорно на 

температуре 500-600˚ C ), дебљине 2 mm. 
- Димензије: висина - 146 mm, унутрашњи пречник: 30 

mm,спољашњи пречник 34 mm. Запремина 90ml. 

- На висини од 1,5 cm од доњег краја цилиндра 

поставља се филтер од синтерованог стакла 

порозности 2.  

- Сваки лончић мора бити обележен редним бројем 

(урезивањем или неком сличном методом тако да је 

отпорно на хемикалије односно да се ознака не 

може обрисати). 

ком 20 

 

Партија 4 – Филтер лончићи за Fibretec 2010 hot extractor 

Назив добра Јединица 

мере 

Количина 

Филтер лончићи Foss Tecator порозитет 2 za Fibertec 

2010 Hot extractor или одговарајући 
ком 18 

 

Партија 5 – Потрошни материјал за лабораторије 

Назив добра Јединица 

мере 

Количина 

Шприц боце од 500 ml меке (пластичне) ком 5 

шприц боца, 250мл ком 5 

Шпатула са два краја 180мм ком 2 

Пластични шприцеви за филтрирање узорака за 

HPLC 10ml 
ком 50 

Пластични шприцеви за филтрирање узорака за 

HPLC 5ml 
ком 50 

Пластични шприцеви за филтрирање узорака за  

HPLC 20ml 
ком 50 

Пинцета са закривљехим врховима ком 5 

Semi mikro kivete za spektrofotometar PS (polistiren) 

zapremina 1,5-3,0ml или одговарајући 
пак 6 

Наставци за микропипете  2-200μl пак 1 

Наставци за микропипете,  50-1000μl пак 1 

Микропипета варијабилна, до 5000µl ком 1 

Кутија за наставке за аутоматску пипету-ПП, 

нестерила, провидна; 96 места за настевке до 300 μм 

(5 кутија у паковању) 

ком 2 

Кутија за наставке за аутоматску пипету-ПП, 

нестерила, провидна; 100 места за настевке до 1000 

μм (5 кутија у паковању) 

ком 2 

 



Измењена конкурсна документација за јавну набавку број М-43/15 

                                                                                                                                                                   32 /45 
 

IX ОБРАЗАЦ 3-3 

Добра – Лабораторијски прибор, по партијама, ЈН број  М-43/15 
 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  ЗА ПАРТИЈУ  3 – Лабораторијски филтер лончићи 

Назив добра Јединиц

а мере 

Количина Назив 

произвођача 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Јединичн

а цена са  

ПДВ-ом  

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

Филтер лончићи, Униглас Суботица или одговарајући 

- Материјал:  ватростално  стакло  (отпорно на 

температуре 500-600˚ C ), дебљине 2 mm. 
- Димензије: висина - 146 mm, унутрашњи пречник: 

30mm, спољашњи пречник 34 mm. Запремина 90ml. 

- На висини од 1,5 cm од доњег краја цилиндра 

поставља се филтер од синтерованог стакла 

порозности 2.  

- Сваки лончић мора бити обележен редним бројем 

(урезивањем или неком сличном методом тако да 

је отпорно на хемикалије односно да се ознака не 

може обрисати). 

ком 20  

    

 

Укупна цена без ПДВ - а _____________________________динара. 

Износ ПДВ – а _______________________________________ динара. 

Укупна цена са ПДВ – ом ___________________________ динара. 

             

   Датум и место:                                                                                          Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                              

-------------------------------------------                                                              М.П.                                                               _____________________________ 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац 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. 
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