14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
тел. 014 222-512 , факс : 014/244-508
______________________________________________________________________________
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН 19/2016
Назив наручиоца: ЈКП „Водовод Ваљево“
Адреса наручиоца: Ваљево, Вука Караџића 26
Интернет страница наручиоца: www..vodovodva.co.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Предмет јавне набавке бр. 19/2016 је потрошни материјал и опрема за лабораторију. Јавна
набавка је обликована по партијама:
Бр.

Назив партије

Назив и шифра из ОРН

1

Реагенси за мерења на спектрофотометру
HACH LANGE DR 3900 VIS, спектрофотометру
HACH LANGE DR 4000 UV/VIS и за HACH
кондуктометар

Хемијски реагенси - 33696300

2

Реагенси за одређивање HPK вредности
LOVIBOND

Хемијски реагенси - 3369630

3

Лабораторијско стакло и хемикалије

Хемијски реагенси - 33696300

4

Готове подлоге за микробиолошка испитивања
отпадних вода

Лабораторијски реагенси 33696500

5

Опрема за микробиолошку лабораторију

Лабораторијска, оптичка и
прецизна опрема (осим наочара)38000000

6

Мерни инструменти

Мерни инструменти 38300000

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број
19/2016 на следећи начин:
1) За партију бр. 5 -Опрема за микробиолошку лабораторију измењена је техничка
спецификација за апарате наведене под редним бр. 1, 2 и 4 и сада гласи:
1.Аутоклав ( V= 75 l ) са корпама и кесама за отпад
Погодан за стерилизацију: подлога за бактерије, стакла, течности, металних елемената,
отпадних кеса...
Спецификација:
- Програмирање ауто старта (аgar mode)
- контролни софтвер
- повезивање на PC (USB)
- интегрисани или спољни штампач (опционално)
- спољашње кућиште, горња површина, комора и поклопац израђени од AISI -304 нерђајућег
челика

- у потпуности контролисан микропроцесором
- 10 програма за стерилизацију, 6 програма су слободна за модификовање од стране
корисника
- RS232порт за повезивање са штампачем или рачунаром
- отвор на комори за спољашњу контролну сонду
- заштитна метална решеткка грејача
- тастер за отпуштање притиска (паре) Unsteaming push button
- мануелни вентил за испуштање течности
- безбедносни вентил и термостат
- хидраулична блокада поклопца док постоји надпритисак у комори
- сензор отвореног поклопца
- две корпе за стерилизацију
- Капацитет: 80±5 литара
- Димензије коморе: (Ø x l): 40±5x55±5 cm
- Температура: 100-139 °C
- Максимални притисак: 2,5 bar
- Снага: 6 000 W
- Опсег тајмера: 3 -180 min
- Уз понуду обавезно доставити сертификат овлашћеног сервиса за понуђени апарат или
ауторизацију за даљу продају и сервис од овлашћеног дилера/ дистрибутера
- Доставити ISO 9001 понуђача и произвођача
2. Инкубатор ( V= 145±10 l)
- максималан број полица: 8
- снага максимум 550 W
- циркулација ваздуха конвекцијом
- дигитална контрола и приказ температуре и времена
- опсег температуре амбијенталан +5°C до 80°C
- стабилност температуре ±0.1% ( до 37°C )
- хомогеност ±0.5°C ( до 37°C )
- грешка температуре ± 2% од подешене температуре
- резолуција 0.1°C
- безбедност у складу са стандардом EN.61010 и стандардом DIN 12880, уграђен подесиви
безбедоносни термостат
- унутрашња комора изграђена од AISI -304 нерђајућег челика
- пред комора изграђена од AISI -304 нерђајућег челика
- полице направљене од AISI -304 нерђајућег челика
- унутрашња стаклена врата
- флексибилни силиконски заптивач врата
- спољашње кућиште заштићено епокси бојама
- осветљен главни прекидач
- TFT екран осетљив на додир
- визуелни и акустични аларми, аларм отворених врата, аларм ниске и високе температуре
- могућност креирања температурних програма
- подешавање брзине грејања ( температурна рампа)
- параметри који се могу подешавати датум и време, корекција температуре, интервал
складиштења података, језик, јединица температуре, горња и доња граница температуре
- RS-232 излаз, USB излаз, PC софтвер
- Уз понуду обавезно доставити сертификат овлашћеног сервиса за понуђени апарат или
ауторизацију за даљу продају и сервис од овлашћеног дилера/ дистрибутера

- Доставити ISO 9001 понуђача и произвођача
3.) 4. Инкубатор ( V= 50±2 l)
- максималан број полица: 5
- снага максимум 250 W
- циркулација ваздуха конвекцијом
- дигитална контрола и приказ температуре и времена
- опсег температуре амбијенталан +5°C до 80°C
- стабилност температуре ±0.1% ( до 37°C )
- хомогеност ±0.5°C ( до 37°C )
- грешка температуре ± 2% од подешене температуре
- резолуција 0.1°C
- безбедност у складу са стандардом EN.61010 и стандардом DIN 12880, уграђен подесиви
безбедоносни термостат
- унутрашња комора изграђена од AISI -304 нерђајућег челика
- пред комора изграђена од AISI -304 нерђајућег челика
- полице направљене од AISI -304 нерђајућег челика
- унутрашња стаклена врата
- флексибилни силиконски заптивач врата
- спољашње кућиште заштићено епокси бојама
- осветљен главни прекидач
- TFT екран осетљив на додир
- визуелни и акустични аларми, аларм отворених врата, аларм ниске и високе температуре
- могућност креирања температурних програма
- подешавање брзине грејања ( температурна рампа)
- параметри који се могу подешавати датум и време, корекција температуре, интервал
складиштења података, језик, јединица температуре, горња и доња граница температуре RS232 излаз, USB излаз, PC софтвер
-Уз понуду обавезно доставити сертификат овлашћеног сервиса за понуђени апарат или
ауторизацију за даљу продају и сервис од овлашћеног дилера/ дистрибутера
-Доставити ISO 9001 понуђача и произвођача
2) На страни 19 и на страни 21 се мења текст напомене тако да сада гласи:
Понуђач је обавезан да опрему пусти у рад и да има сервис опреме овлашћен од произвођача.
Уз понуду је потребно приложити сертификат овлашћеног сервиса за понуђени апарат или
ауторизацију за даљу продају и сервис од овлашћеног дилера/ дистрибутера.
3) На страни 24/43 као доказ за испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне
набавке (за партије бр. 5 и 6) треба да стоји: понуђач доставља сертификат овлашћеног
сервиса за понуђени апарат или ауторизацију за даљу продају и сервис од овлашћеног
дилера/ дистрибутера.
4) На страни 3/43 дошло је до техничке грешке, те у поглављу II Подаци о предмету јавне
набавке стоји: Предмет јавне набавке бр. 18/2016 , а треба да гласи: Предмет јавне набавке
бр. 19/2016.
У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.
Услед наведене измене мења се и рок за достављање понуда, па су благовремене понуде које
стигну на адресу наручиоца до 06.10.2016. године до 12.00 часова. Отварање понуда ће се
обавити 06.10.2016. године у 12.30 часова.
У Ваљеву 28.9.2016. год.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

