
                                                    Универзитет у Београду 
ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА 

Институт од националног значаја за Републику Србију 
Др Суботића 4, п.п. 102, 11129 Београд; http://www.imi.bg.ac.rs 

Тел.: (+381 11) 2685 788; 2684 484; 2685 179; 3031 997  

Број: 5/2020-5 
Датум: 16.09.2020.године                                              
 

Институт за медицинска истраживања, Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015  у даљем тексту: 
Закон ) доноси 

 
I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА 
број ЈН: 5/2020 

 
 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - Лабораторијска опрема број ЈН: 
5/2020 
- У Одељку 3.  Техничке карактеристике (спецификације) за партију 2,  мења се ставка под 
редним бројем 4- Automated cell counter:  
„ Automatski brojač ćelija, brzina brojanja manje od 20 sekundi, veoma lak za upotrebu Trypan plava 
metoda koja olaksava rad, mali aparat dimanzija 27x20x20cm, ne zahteva posebno održavanje, za 
brojanje ukupanog broja ćelija, kao i živih i mrtvih ćelija, 7" LCD touch screen display, USB , veličina 
ćelija od 5-60µm,  mogućnost odabira veličine ćelija, memorija 500 rezultata koji se USB-om 
prebacuju na računar, software, mogućnost brojanja primarnih ćelija do matićnih ćelija, opseg 1x104-
1x107 ćelija/ml.“ 

 
тако да сада гласи: 

 
„Automated cell counter: 
Automatski brojač ćelija, brzina brojanja manje od 20 sekundi, veoma lak za upotrebu Trypan plava 
metoda koja olaksava rad, mali aparat dimenzija 27x20x20cm (+/-5cm), ne zahteva posebno 
održavanje, za brojanje ukupanog broja ćelija, kao i živih i mrtvih ćelija, 7" LCD touch screen display, 
USB , veličina ćelija od 3-60µm,  mogućnost odabira veličine ćelija, memorija 500 rezultata koji se 
USB-om prebacuju na računar, software, mogućnost brojanja primarnih ćelija do matićnih ćelija, 
opseg 1x104-1x107 ćelija/ml.“ 
 

- У Одељку 6. Образац понуде, Образац финансијске понуде са структуром цене за 
партију 2,  на страни 34, као и остали део Конкурсне документације остаје непромењен. 
 
 

                                                            О б р а з л о ж е њ е 
 

У конкурсној документацији за јавну набавку добара - Лабораторијска опрема, број ЈН: 
5/2020, објављеној на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, дана 26.08.2020. 
године, извршена је измена и допуна као у диспозитиву, због обезбеђивања веће 
конкуренције и омогућавања већем броју понуђача да поднесу понуду за  партију 2. 

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Институт за медицинска истраживања, 
Београд , као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације. 

   
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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