
 

 

 

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 добара – Потрошни материјал за истраживачке лабораторије и 

ручна сита, редни број набавке: 31/15, врши следећу измену Конкурсне 

документације: 

 

 

 

 

 

Обзиром на питања која су стигла од стране заинтересованих лица, 

Наручилац врши измену Конкурсне документације, тако што мења део 

који се односи на рок испоруке добара, у поглављу III  ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ за партију 3 - Разни потрошни материјал и у поглављу IX 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ за партију 

3 - Разни потрошни материјал део који се односи на опис предмета 

набавке. 

 

У складу са тим у прилогу се налазе нове стране 4/38, 5/38, 6/38,  

23/38 и 29/38. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 30.09.2015. године 
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III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ) 

 

Партија 1: ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР ЗА ХПЛЦ 
 

Рбр Назив предмета набавке 

Јед. 

мере Количина 

1. 
Stalak za viale za HPLC ком 1 

2. Najlon filteri za HPLC 0,45 mikrometara (precnik 1,7cm),  

Proizvođač: Thermo kat. br. F2504-2 ili odgovarajući pak 1 

3. Kertridži za separaciju i koncentraciju uzoraka za HPLC, 

hyper sep retain PEP 30mg/1ml, 60107-201, pakovanje 

100kom pak 2 

4. HPLC kolone, 10x3mm 3umHypersil GoldaQGu 25303-

013001; 150x3mm 3um Hypersyl Gold aQ 253303-153030 ili 

odgovarajući proizvođač ком 1 

5. Guard Cartridge Holders, for 2-3.0mm I.D. Inside Metric 

Diameter 3mm, Metric Length 10mm,   

Proizvođač: Thermo, kat. br. 852-00,  ili odgovarajući 

proizvođač ком 1 

6. Reacti therm, Reacti-Therm Heating/Stirring Module, (Single 

Block), 

Proizvođač: Thermo, kat. br.  TS 18821 ili odgovarajući 

proizvođač ком 1 

7. Reacti -block G,  Holds 4 x 18 ml Vacuum Hydrolysis Tubes; 4 

holes/19 mm dia. x 64 mm deep, 

Proizvođač: Thermo, kat. br. TS- 18807, ili odgovarajući 

proizvođač ком 1 

8. Reacti-Therm Thermometer, Mercury-free (0-200°C)  

Proizvođač: Thermo, kat. br. TS-18915  ili odgovarajući 

proizvođač ком 1 

9. Vacuum hydrolysis tube, Size 18ml, 

Proizvođač: Thermo,  kat. br. TS-29572 ili odgovarajući 

proizvođač ком 4 

  

Партија 2: ПРИБОР ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОТЕИНА 

 

Рбр Назив предмета набавке 

Јед. 

мере Количина 

1. Ploče za miniprotean,   Short plate  10,1 x 7,3 cm, (5 kom u 

pakovanju), 

Proizvođač: BioRad ili odgovarajući pak 2 

2. Epruvete za Kjeldahl metodu, (20 kom u pakovanju),  

Proizvođač: FOSS, Danska ili odgovarajući pak 3 

 

Партија 3: РАЗНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Рбр Назив предмета набавке 

Јед. 

мере Количина 

1. 
Dispenzor boca, 1l, štelujuća, od 1-10ml ком 2 

2. Porcelanske lađice za merenje 64mmx29mmx12mm, 

Vtrglass kat.br. 252/2 ili odgovarajući ком 3 
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3. Termometar, ground glass joint, merni opseg od -10 do 

+150°C, korpus 350mm, deo koji se potapa 75mm, crveno 

punjenje, dijametar 11mm, uži deo 7,5mm,  LLG kat.br. 9.236 

022 ili odgovarajući ком 2 

4. Termometar, za opštu namenu sa zelenim punjenjem, merni 

opseg od -10 do +110°C, dužina 300mm, graduisanost 0-5, 

dijametar 6-7 mm, potapajući deo 76mm,  LLG kat.br. 9.235 

276 ili odgovarajući ком 1 

5. Kiveta sa poklopcem, kvarcna, 10mm,opsega >200 nm, 

zapremina 3,5mL ком 2 

6. 
Ependorf kivete 2 ml (pakovanje 1000 kom.) pak 2 

7. Plastični stalak za Ependorf kivete od 2ml, broj  otvora za 

kivete 50 do 100, bez poklopca, za lako manipulisanje. 

Sarstedt ili odgovarajući ком 4 

8. 
Četkice za pranje epruveta male i velike ком 4 

9. 
Parafilm  pak 3 

10. 
Fitilj za špiritusnu lampu m 2 

11. 
pH indikatorski papirići (opseg 0-14) pak 2 

 

Партија 4: РУЧНА СИТА 

 

Рбр Назив предмета набавке 

Јед. 

мере Количина 

1. Гвоздено сито 

Материјал: росфај, 

Димензије: -дно сита: 37cm x 23cm, 

                     -горња ивица: 50cm x 28cm, 

                     -дубина: 4,5cm, 

Промер отвора: 2,5cm x 3mm, 

Ручке са уже стране. ком 14 

2. Гвоздено сито 

Материјал: росфај, 

Димензије: -дно сита: 37cm x 23cm, 

                     -горња ивица: 50cm x 28cm, 

                     -дубина: 4,5cm, 

Промер отвора: 2,5cm x 2mm, 

Ручке са уже стране. ком 1 

 

Израда ручних сита ће се вршити према узорку. У прилогу на страни 38 је дата слика 

ручног сита. 

 

Квалитет 

Под квалитетом се подразумева да одабрани понуђач испоручи добра у складу са 

траженом спецификацијом  као и стандардима који важе за наведена добра. 

 

Контрола квалитета 

Наручилац ће одредити одговорно лице које ће извршити контролу квалитета по 

пријему добара које испоручи одабрани Понуђач . Наручилац има право да изврши 

рекламацију добара у року од десет дана од дана  пријема  добра и контроле 

квалитета. Одговорно лице наручиоца ће упутити писану рекламацију одабраном  
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понуђачу који је дужан да у року од пет дана изврши исправку и испоручи нова 

добра који су у складу са траженом спецификацијом добара. 

 

 

Место и рок испоруке добара  

 

За партије 1, 2 и 3, Понуђач се обавезује да сукцесивно испоручује потребну 

количину робе, а на основу писаног требовања Наручиоца, које садржи врсту и 

количину робе и то у року од максимум 20 дана од момента добијања требовања. 

 

За партију 4 Понуђач се обавезује да испоручи добра у року од максимум 20 дана 

од момента потписивања Уговора. 

 

Место испоруке добара на адресу Наручиоца - Слободана Бајића 1, Земун Поље.  
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Наручилац ће извршити плаћање уговорене цене преносом средстава на текући 

рачун Добављача______________________________________  у року од _____________ дана 

од дана достављеног, потписаног и овереног рачуна. Добављач је у обавези да уз 

фактуру достави спецификацију испоручених добара. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 5. 

 

Понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, доставља оригинал доставља 

оригинал бланко потписану сопствену 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. 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 

 

Добављач за партије 1, 2 и 3 се обавезује да сукцесивно испоручује потребну 

количину робе, а на основу писаног требовања Наручиоца, које садржи врсту и 

количину робе и то у року од максимум _______ дана од момента добијања 

требовања./ Добављач за партију 4 се обавезује да испоручи добра у року од 

максимум _______ дана од момента потписивања Уговора. 

 

Место испоруке добара на адресу Наручиоца - Слободана Бајића 1, Земун Поље.  

 

Члан 7. 

 

Овлашћени представник Наручиоца је дужан да изврши контролу квалитета по 

пријему добара које испоручи Добављач. Наручилац има право да изврши 

рекламацију добара у року од десет дана од дана  пријема  добра и контроле 

квалитета. Одговорно лице наручиоца ће упутити писану рекламацију одабраном 

понуђачу који је дужан да у року од пет дана изврши исправку и испоручи нова 

добра који су у складу са траженом спецификацијом добара. 

 

 

ВИША СИЛА 

Члан 9. 

 

У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које 

отежавају испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом силом“, 

уговорне стране могу споразумно изменити – продужити рок за извршење обавезе 

из претходног члана.  

Уговорени рок, из члана 6., продужиће се за онолико дана, колико су трајале 

околности наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници 

заједнички констатовати у писаном документу – записнику. 
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IX – ОБРАЗАЦ 3-3 

ЗА ПАРТИЈУ 3 – РАЗНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

Добра –  Потрошни материјал за истраживачке лабораторије и ручна сита, ЈН бр. 31/15 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Рбр 
Назив предмета набавке 

Јед. 

мере 

Колич

ина 

 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  са 

ПДВ-ом 

1. 
Dispenzor boca, 1l, štelujuća, od 1-10ml ком 2 

    

2. Porcelanske lađice za merenje 64mmx29mmx12mm, Vtrglass 

kat.br. 252/2 ili odgovarajući ком 3 

    

3. Termometar, ground glass joint, merni opseg od -10 do +150°C, 

korpus 350mm, deo koji se potapa 75mm, crveno punjenje, 

dijametar 11mm, uži deo 7,5mm,  LLG kat.br. 9.236 022 ili 

odgovarajući ком 2 

    

4. Termometar, za opštu namenu sa zelenim punjenjem, merni 

opseg od -10 do +110°C, dužina 300mm, graduisanost 0-5, 

dijametar 6-7 mm, potapajući deo 76mm,  LLG kat.br. 9.235 276 ili 

odgovarajući ком 1 

    

5. Kiveta sa poklopcem, kvarcna, 10mm,opsega >200 nm, 

zapremina 3,5mL ком 2 

    

6. 
Ependorf kivete 2 ml (pakovanje 1000 kom.) pak 2 

    

7. Plastični stalak za Ependorf kivete od 2ml, broj  otvora za kivete 50 

do 100, bez poklopca, za lako manipulisanje. Sarstedt ili 

odgovarajući ком 4 

    

8. 
Četkice za pranje epruveta male i velike ком 4 

    

9. 
Parafilm  pak 3 

    

10. 
Fitilj za špiritusnu lampu m 2 

    

11. 
pH indikatorski papirići (opseg 0-14) pak 2 
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