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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 

 
II 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 3,  у опису траженог добра 
додаје се реч „или одговарајући“, тако да сада гласи:  
 

ПАРТИЈА 3 -  Laboratorijska centrifuga sa hlađenjem 

ОПИС Јед. мере Количина 

UNIVERSAL 320R bench-top model ili “odgovarajući“, sa hlađenjem 
vrhunskog kvaliteta i velikog kapaciteta, namenjen za standardni 
laboratorijski rad u manjim fizičkim, hemijskim i medicinskim 
(citološkim) laboratorijama. 

 Maksimalna brzina 16.000 obrt/min, odnosno maksimalni 
RCF iznosi 24.900 

 Mikroprocesorska kontrola, mogućnost programiranja, LCD 
displej, vrlo praktičan raspored tastera za rad sa 
centrifugom, digitalna kontola broja obrtaja i vremena, 
automatski tajmer opsega 1-99 min, skoro bešuman rad, 

 Mogućnost kratkotrajnog docentrifugiranja, automatsko 
isključenje sa više stepena kočenja, 

 Model sa hlađenjem, digitalna kontrola temperature u 
opsegu od -20°C do +40°C 

 Poseduje metalno kućište sa komorom za centrifugiranje od 
nerđajućeg čelika, 

 Dimenzije (H x W x D) su 346 x 407 x 698 mm, 

 Napajanje na 240 V/50 Hz, snage 800 VA, 

 Masa centrifuge iznosi 52 kg. 
 

Uz centrifugu se isporučuje: 

 (561509) Swing-out rotor sa četiri mesta, Cat.No. 1494, 
br.obrtaja 5000 min-1 

 4 nosača  za epruvete , Cat.No.1425 

 4 adaptera za  epruvete od 15ml,Cat.No. 1431( ukupno 
28 mesta ) 

 Ugaoni rotor sa 24 mesta za epruvete od 1.5/2.0ml  
Cat.No.1552 

 

ком 1 

 

http://www.imi.bg.ac.rs/


Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања    www.imi.bg.ac.rs 

 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку бр. 5/2020                                              34 

 

- у одељку 4. - Услови за учешће у поступку јавне набавке, пододељку 4.2. -Додатни услови за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 76. закона , брише се услов за партију 3:  да понуђач  
понуђеног добра, поседује решење alims-a (доказ: фотокопија важећег решења) 

                                                             
У Одељку 6. Образац понуде, Образац финансијске понуде са структуром цене за партију 

3,  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 3. 

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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