
 

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 – Лабораторијски прибор и потрошни материјал, по 

партијама, редни број набавке: М-42/20, врши следећу измену Конкурсне 

документације: 

 

 

 

 

 

 

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације у поглављу III Конкурсне 

документације - Врста, количина и опис добара и поглављу IX Конкурсне 

документације - Образац структуре цене  са упутством како да се попуни 

(3-4), због питања које је пристигло од заинтересованог лица и у складу са 

тим у прилогу се налази нове стране 5/51 и 31/51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 13.10.2020. године 
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Партија 4 – Пипете и наставци 
 

 

Партија 5 -Лабораторијски судови и потрошни материјал  

 

 

Партија 6  – Кивете за спектрофотометар 

 

 

Партија 7 – Медицински потрошни материјал 

 

 

РБ. НАЗИВ ДОБРА ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1. Nastavci za mikropipete LLG i Socorex (plavi) (50-1000 ml) pak 3 

2. 
Automatska jednokanalna pipeta 100-1000 µL, increment 2µL, 
proizvođač: Socorex, Ependorf, Roth ili Rainin 

kom 1 

3. 
Automatska jednokanalna pipeta 500-5000 µL, increment 5µL, 
proizvođač: Socorex, Ependorf, Roth ili Rainin 

kom 2 

4. Automatska jednokanalna pipeta 1-10 mL kom 1 

5. 
Nastavci za jednokanalnu ROTH pipetu, 1-10mL, tip MAKRO, 
pak.1/100 

pak 1 

6. 
Papirni čamčići koji ne sadrže azot za merenje uzoraka (Kjeldahl 
Weighing Boat, nitrogen-free paper, 58x10x10 mm) pak 100 kom 

pak 1 

РБ. НАЗИВ ДОБРА ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1. Plastična burad za uzorke kom 2 

2. Erlenmajer sa zatvaračem 1000 ml kom 5 

3. prskalice za čišćenje stolova i opreme (Kefo katal. broj 6,252,154) kom 10 

4. laboratorijsko posudje, čaše polipropilenska 1000ml kom 3 

5. Menzura plastična, graduisana, zapremina 250 ml kom 2 

6. Menzura plastična, graduisana, zapremina 500 ml kom 2 

7. EPRUVETA BACTO 20x100mm kom 100 

8. staklene flaše sa plastičnim zatvaračem, zapremina 100 mL  kom 10 

9. staklene flaše sa plastičnim zatvaračem, zapremina 250 mL kom 10 

10. plastična boca sa raspršivačem, zapremina 500 mL kom 5 

11. 
plastične kese za uzorke sa zipom, dimenzije 15x25 cm; 
pakovanje od 100 komada 

pak 1 

12. 
plastične kese za uzorke sa zipom, dimenzije 20x30 cm; 
pakovanje od 100 komada 

pak 1 

13. silica gel sa indikatorom vlaznosti, pakovanje  od 3kg pak 1 

14. Parafilm kom 2 

15. Špatula "šestica" Heideman 1045/12B kom 2 

16. Fitilj za špiritusnu lampu m 1 

17. Kopljasta igla, dužina 140 mm, lanced shaped kom 2 

18. 
Semi mikro kivete BRAND za spektrofotometar PS (polistiren) 
zapremina 1,5-3,0ml  

pak 10 

19. 
okrugle četke, za pranje lab posuđa, različitih dimenzija i 
materijala 

kom 2 

РБ. НАЗИВ ДОБРА ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА 

1. Kiveta za spektrofotometar, izrađena od optičkog stakla, talasne 
dužine 340 - 2500 nm, zapremine 3.5 ml, veličine 12.5 x 12.5 x 45 
mm, pakovanje 2 komada 

 
kom 

 
2 
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IX ОБРАЗАЦ 3-4 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  ЗА ПАРТИЈУ  4 – Пипете и наставци 
РБ. Назив добра Јединица 

мере 

Количина Назив произвођача Јединичн

а цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Јединичн

а цена са  

ПДВ-ом  

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

1. Nastavci za mikropipete LLG i Socorex (plavi) (50-1000 ml) pak 3      

2. 
Automatska jednokanalna pipeta 100-1000 µL, increment 
2µL, proizvođač: Socorex, Ependorf, Roth ili Rainin 

kom 1      

3. 
Automatska jednokanalna pipeta 500-5000 µL, increment 
5µL, proizvođač: Socorex, Ependorf, Roth ili Rainin 

kom 2      

4. Automatska jednokanalna pipeta 1-10 mL kom 1      

5. 
Nastavci za jednokanalnu ROTH pipetu, 1-10mL, tip 
MAKRO, pak.1/100 

pak 1      

6. 
Papirni čamčići koji ne sadrže azot za merenje uzoraka 
(Kjeldahl Weighing Boat, nitrogen-free paper, 58x10x10 
mm) pak 100 kom 

pak 1      

 

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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