14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
тел. 014 222-512 , факс : 014/244-508
______________________________________________________________________________
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН 25/2017
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. 25/2017 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
Хемијски реагенси - 33696300
HACH LANGE DR 3900 VIS, хемикалије и
опрема за HACH турбидиметар, кондуктометар
и калориметар за хлор

2

Реагенси за одређивање HPK вредности
LOVIBOND

Хемијски реагенси - 3369630

3

Лабораторијско стакло и хемикалије за
физичко хемијску лабораторију

Производи од стакла за лабораторијске
намене- 33793000,Хемијски реагенси 33696300

4

Подлоге за микробиолошку лабораторију

Микробиолошке културе 33698100

5

Готове подлоге за микробиолошка испитивања Микробиолошке културе 33698100
отпадних вода

6

Дестилациони апарат

Апарати за дестилацију, филтрирање
или пречишћавање-42910000

7

Спектрофотометар (UV/VIS)

Спектометри-38433000

8

Водено купатило

Лабораторијска, оптичка и прецизна
опрема (осим наочара)-38000000

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
25/2017 на следећи начин:
1. У техничкој спецификацији за партију 8-водено купатило, на страни 18/39, у опису за
ставку под редним бројем 2 стоји:
Температурни опсег: Амбијентална температура + 5°C… + 99,9 °C, а сада гласи:
Температурни опсег: Амбијентална температура + 5°C… + 99 °C,
На страни 18/39 и на страни 193/39 у конкурсној документацији, као додатни услов за
партију 8 стоји :
- Да је Понуђач овлашћен од стране произвођача за дистрибуцију предмета набавке
- да је Понуђач овлашћен од стране произвођача за сервис и испоруку резервних делова у

гарантном и вангарантном року
- да има бар 2 сервисера који су завршили обуку за сервис понуђене опреме, а сада гласи:
- Да је Понуђач овлашћен од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера за продају
предмета набавке
- да је Понуђач овлашћен од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера за сервис и
испоруку резервних делова у гарантном и вангарантном року,
- да има бар 1 сервисера овлашћеног за сервис понуђене опреме.
Испуњеност додатног услова се доказује:
- неовереном копијом потврде произвођача опреме или овлашћеног дистрибутера да је
понуђач овлашћен за продају и сервисирање опреме коју нуди
- неовереним копијама сертификата издатих од стране произвођача или овлашћеног
дистрибутера за мин. 1 сервисера из којих се недвосмислено види да је овлашћен за сервис
понуђене опреме.
Услед наведених измена и допуна конкурсне документације мења се рок за подношење и
отварања понуде , па је:
Рок за подношење понуда: 10.01.2018. године до 11:00 часова.
Отварање понуда ће се обавити: 10.01.2018. године у 11.30 часова.
У Ваљеву 28.12.2017. год.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

