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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 2
ЈН БР. 11/ 2017-18
ЈАВНА НАБАВКА
ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
ОБЛИКОВАНА У 5 (ПЕТ) ПАРТИЈА
У току рока за подношење понуда у у јавној набавци мале вредности бр. 11/2017-18. за доделу
уговора о набавци лабораторијског потрошног материјала за коју су конкурсна документација и
позив за достављање понуда дана, 13.02.2018. године објављени на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца, Наручилац je због ненамерне техичке грешке извршио измену
конкурсне документације у коме je садржано следеће:
- измењен je одељка III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА у табеларном
прегледу за Партију 5 која је изгледала како следи:
ПАРТИЈА БР. 5
Merck Millipore или "одговарајуће"
Рeд.
Бр.

ОПИС

Јединица
мере

КOЛ.

1

Microamp Fast Reaction tubes
(8tubes/strip)

125 strips

2

2

Microamp Optical 8-cap strip
(8caps/strip)

300 strips

2

- НАВЕДЕНИ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗА ПАРТИЈУ 5 НАКОН ИЗМЕНА:
ПАРТИЈА БР. 5
Merck Millipore или "одговарајуће"
Рeд.
Бр.

ОПИС

1

Isopore polycarb 1.2micron filteri,
50/pak, 142mm

2

YY3009000 SS Filter holder, 90mm
Specifikacija za filter holder: Filter
holder, 90mm, stainless steel (držač
za filtere od 90mm promera,

Јединица
мере

КOЛ.

pakovanje

1

komad

1

nerđajući čelik)Specifikacije:·
Samostojeći držač za filtere·
Ulaz: ¼ in. NPTF sa priključkom za
9.5mm ID crevo·
Izlaz: ¼ in.
NPTF sa priključkom za 9.5mm ID
crevo·
Maksimalna razlika u
pritisku: 5bar·
Maksimalni
ulazni pritisak: 19 bar·
Dimenzije:Visina: 17.1 cm (sa
ulaznim priključkom)Promer: 12.1
cm Površina za filtraciju: 45.5cm2
Težina: 2.8kg Promer filtera: 90mm
Promer prefiltera: 75mm ·
Materijali: 316 nerđajući čelik, PTFE
На овај начин, наручилац исправља непрецизности у конкурсној документацији и уподобљава
постављене захтеве и за мења Одељак III – Техничке спецификације, као и Образац понуде за
Партију 5.
Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Измене и допуне конкурсне документације су саставни део конкурсне документације за
предметну набавку!!!

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке број - 11/2017 су добра: набавка лабораторијског потрошног
материјала за потребе Института за медицинска истраживања у Београду.
МИНИМАЛНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА:
Како се лабораторијски рад заснива на експерименталној методи врло je вaжнo дa сe дoбиjу
рeпрoдуцибилни рeзултaти при пoнaвљaњу oглeдa сa истим мeтoдoлoшким пoступкoм и у истим
услoвимa извoђeњa eкспeримeнтa.
Дa би рeзултaти били убeдљиви, трeбa дa сe испунe три услoвa: кoрeктнoст примeњeнoг
мeтoдa, тaчнoст дoбиjeних рeзултaтa и мoгућнoст њихoвoг дoбиjaњa при пoнaвљaњу.
Имајући у виду значај започетих процеса истраживања, као и коришћење одређених
хемикалија у самим експерименталним процесима и немогућности промена хемикалија и
постављених параметара у већ започетим процесима неопходно је обезбедити и осигурати несметан
континуиран рад са хемикалијама, антителима, реагенсима, ензимима и другим материјалом за
лабораторијски рад са којима је експеримент већ започет и са којима се наставља процес рада.
Због напред наведеног, Наручилац је у складу са чланом 73. Закона о јавним набавкама
одредио наведену техничку спецификацију потребеног материјала предметне набавке из разлога што
би набавка било које друге врста материјала за лабораторијски рад угрозиле започет рад и крајњи
резултат започетих експеримената, што би и поред трошкова предметне набавке створило додатне
трошкове понављања процеса рада.
Захтев наручиоца у погледу набавке потребних предметних добара ни у ком случају не
ограничава ангажовање више понуђача у оквиру једне заједничке понуде односно ангажовање
подизвођача.
ОПИС ДОБАРА
која су предмет набавке за сваку од Партија предметне јавне набавке
(постављени технички захтеви или одговарајуће)
ПАРТИЈА БР. 1
Thermo Scientific или "одговарајуће"
Рeд.
Бр.

ОПИС

Јединица
мере

КOЛ.

1

nastavci 1000uL, plavi, nesterilni,
kesa

1000 kom

7

2

nastavci 200uL, žuti, nesterilni, kesa

1000 kom

10

3

Ammonium persulphate 50g

1 kom

1
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ПАРТИЈА БР. 2
RECIPE или "одговарајуће"
Рeд.
Бр.

ОПИС

Јединица
мере

КOЛ.

1

Komplet za odredjivanje 25-OH Vit
D3 u serumu/plazmi za 100 uzoraka

kom

2

2

Kolona sa test hromatogramom

kom

1

3

Drzac predkolone

kom

1

4

PEEK prefilter 5 µm

kom

1

5

Drzac filtera

kom

1

6

Filteri/30kom

pak

1

7

25-OH-Vitamin D3serum kontrol

kom

1

ПАРТИЈА БР. 3
Sarstedt или "одговарајуће"
Рeд.
Бр.

ОПИС

Јединица
мере

КOЛ.

1

Mikrotube 0,5ml

1000

2

2

Mikrotube 1,5ml

1000

3

3

Flask T-25cm2 "Suspension cells", za
kulture
tkiva, sterilni, zeleni poklopac sa
filterom, set=10kom

set=10kom

2

4

Flask T-25cm2 "Standard", za kulturu
tkiva,
sterilni, crveni poklopac sa filterom,
set=10kom

set=10kom

2

5

Serološke PIPETE , 5ML,sterilne
,pojedinačno pakovane

set 50 kom

2

6

Serološke PIPETE 10ML,sterilne
,pojedinačno pakovane

set 50 kom

3

7

Ploča sa 24 bunara

kom

15

8

Ploča sa 6 bunara sa poklopcem za
suspenzione ćelije, ravno dno,
sterilna

kom

25

9

Ploča sa 6 bunara sa poklopcem za
adherentne ćelije, ravno dno, sterilna

kom

25

10

Nastavci žuti 200ul ,

set=1000kom

1

11

Nastavci beli 10ul, 30mm kratki
set=1000kom

set=1000kom

1

12

Nastavci 1000ul, set=1000kom

set=1000kom

1

ПАРТИЈА БР. 4
Applied Biosystems или "одговарајуће"
Рeд.
Бр.

ОПИС

Јединица
мере

КOЛ.

1

Microamp Fast Reaction tubes
(8tubes/strip)

125 strips

2

2

Microamp Optical 8-cap strip
(8caps/strip)

300 strips

2

ПАРТИЈА БР. 5
Merck Millipore или "одговарајуће"
Рeд.
Бр.

ОПИС

1

Isopore polycarb 1.2micron filteri,
50/pak, 142mm

2

YY3009000 SS Filter holder, 90mm
Specifikacija za filter holder: Filter
holder, 90mm, stainless steel (držač
za filtere od 90mm promera,
nerđajući čelik)Specifikacije:·
Samostojeći držač za filtere·
Ulaz: ¼ in. NPTF sa priključkom za
9.5mm ID crevo·
Izlaz: ¼ in.
NPTF sa priključkom za 9.5mm ID
crevo·
Maksimalna razlika u
pritisku: 5bar·
Maksimalni
ulazni pritisak: 19 bar·
Dimenzije:Visina: 17.1 cm (sa
ulaznim priključkom)Promer: 12.1
cm Površina za filtraciju: 45.5cm2
Težina: 2.8kg Promer filtera: 90mm
Promer prefiltera: 75mm ·
Materijali: 316 nerđajući čelik, PTFE

Јединица
мере

КOЛ.

pakovanje

1

komad

1

Добра морају бити упакована у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и која мора
добро обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и
ускладиштењу.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добра вршиће овлашћено лице Наручиоца,
уз присуство представника изабраног понуђача приликом које ће бити потписан записник о
примопредаји који ће уз рачун бити предуслов за плаћање.
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За хемикалије и потрошни лабораторијски материјал важе посебно строги стандарди
квалитета а како прецизнији опис стандарда квалитета у оваквој ЈН није могућ сва захтевана добра,
као и сви еквиваленти (одговарајуће) морају имати у потпуности исти спецификован квалитет у
погледу размере, чистоће, густине, као и осталих параметара квалитета супстанце прописани законом
и подзаконским актима којима се утврђује стандард квалитета хемикалија и потрошног материјала.
Понуђена добра морају бити у оригиналној амбалажи са јасном назнаком рока употребе.
Приликом испоруке провераваће се рок употребе.
Количина и опис добара - Наведене количине и асортиман у Обрасцу понуде су оквирне, и
структура испоручених добара може да варира у односу на спецификацију.
Рок испоруке добра - Испорука се врши сукцесивно у току године, у року одређеном
уговором, на адреси Наручиоца. Максимални рок испоруке је 30 дана од дана достављања захтева од
стране Наручиоца.
Место испоруке - Института за медицинска истраживања у Београду, према спецификацији
Наручиоца.
Рекламација - У случају да се утврде недостаци, Понуђач исте мора да отклони у року од
максимум 30 (тридесет) дана од момента пријаве Наручиоца, а без накнадног фактурисања. У случају
поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида Уговора и право на накнаду настале штете.
- Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених
у спецификацији.
- Понуђач је сагласан са могућношћу одступања од укупне уговорене количине и
асортимана.
У случају да се у току реализације уговора укаже потреба за добрима која се не налазе у
табеларном прегледу постављених техничких захтева, као и у одговарајућем обрасцу понуде за
партију за коју се подноси понуда, Добављач је дужан да достави извод из ценовника важећег у
тренутку исказане потребе, који ће се примењивати за тражена добра. Наручилац је овлашћен да, у
тренутку потребе за набавком добара која се не налазе у у табеларном прегледу постављених
техничких захтева, као и у одговарајућем обрасцу понуде за партију за коју се подноси понуда,
провери цену тражених добара на тржишту.
Уколико утврди могућност набавке тих добара по цени која је нижа од цене исказане у
Ценовнику добара Добављача, обавестиће Добављача о цени и месту где се потребна добра могу
набавити, а Добављач је обавезан да тражена добра набави и фактурише по тој цени.
Напомена: Чланом 3, став 1, тач. 32) ЗЈН, прописано је да је одговарајућа она понуда која је
благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
У циљу оцене понуде као одговарајуће, понуђачи су обавезни да потпишу и печатом
овере поглавље III (Врста; техничке карактеристике – спецификација) чиме потврђују да
понуду подносе сагласно свим техничким захтевима Наручиоца, таксативно наведеним у
поглављу III конкурсне документације, а које у потпуности разуме и прихвата.
У __________________________
Дана: ___________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_______________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, поглавље III мора бити потписано и
печатом оверено од стране овлашћеног лица сваког члана заједничке понуде. У том случају
поглавље III копирати/штампати у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 5
1. ЦЕНЕ
Цене се изражавају у номиналним динарским износима, без обрачунатог пореза на додату
вредност и са обрачунатим порезом на додату вредност.
ПАРТИЈА БР. 5
Merck Millipore или "одговарајуће"
Рeд.
Бр.

ОПИС

1

Isopore polycarb 1.2micron
filteri, 50/pak, 142mm

2

YY3009000 SS Filter holder,
90mm Specifikacija za filter
holder: Filter holder, 90mm,
stainless steel (držač za filtere
od 90mm promera, nerđajući
čelik)Specifikacije:·
Samostojeći držač za
filtere·
Ulaz: ¼ in. NPTF
sa priključkom za 9.5mm ID
crevo·
Izlaz: ¼ in. NPTF
sa priključkom za 9.5mm ID
crevo·
Maksimalna
razlika u pritisku: 5bar·
Maksimalni ulazni pritisak: 19
bar·
Dimenzije:Visina:
17.1 cm (sa ulaznim
priključkom)Promer: 12.1 cm
Površina za filtraciju: 45.5cm2
Težina: 2.8kg Promer filtera:
90mm Promer prefiltera:
75mm · Materijali: 316
nerđajući čelik, PTFE

Јединица
мере

КOЛ.

pakovanje

1

komad

1

ЦEНA ПO JEД.
МЕРЕ БEЗ ПДВ

УКУПНA
ЦEНA БEЗ ПДВ

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
УКУПАН ИЗНОС ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ

*Цене исказати у динарима - франко седиште Наручиоца, са свим обрачунатим пратећим
трошковима.
* Обевезно попунити све колоне иначе ће се понуда сматрати неприхватљивом и неће бити узета у
разматрање.
НАПОМЕНА:
- Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина и асортимана наведених у
спецификацији.
- Понуђач је сагласан са могућношћу одступања од укупне уговорене количине и асортимана.
2. РОК ПЛАЋАЊА - рок за измирење новчаних обавеза је 45 (четрдесетипет) дана рачунајући од
дана уредно примљене фактуре за испоручена добра.
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3. РОК ИСПОРУКЕ: .......................... дана од дана достављања захтева од стране Наручиоца.
Максимални рок испоруке је 30 дана од дана достављања захтева од стране Наручиоца.
У случају дужег понуђеног рока, понуда је неприхватљива.

4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

___________ дана од дана отварања понуде.
(минимум 60 дана)

М.П.

ПОНУЂАЧ
- потпис -

НАПОМЕНА:
- Понуду обавезно попунити на свим празним местима,потписати и оверити печатом. У
супротном, понуда је неприхватљива.
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