
                               14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26

                               тел. 014 222-512 ,  факс : 014/244-508  

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈН 05/2015

 Назив наручиоца: ЈКП „Водовод  Ваљево“

 Адреса наручиоца: Ваљево, Вука Караџића 26 

 Интернет страница наручиоца: www..vodovodva.co.rs

 Врста наручиоца: јавно комунално предузеће-локална самоуправа

 Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка  мале вредности 

 Врста предмета: Добра

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке је набавка потрошног материјала за лабораторију подељна у 
четири партије: 
Партија бр. 1: Реагенси за мерења на спектрофотометру HACH LANGE DR 3900 VIS,
спектрофотометру HACH LANGE DR 4000 UV/VIS  и за HACH кондуктометар.
Назив и ознака из општег речника набавке:  Хемијски реагенси – 33696300.
Партија бр. 2: Реагенси за одређивање HPK вредности LOVIBOND.
Назив и ознака из општег речника набавке:  Хемијски реагенси – 33696300.
Партија бр. 3: Лабораторијско стаколо и хемикалије
Назив и ознака из општег речника набавке: Лабораторијски реагенси – 33696500
Партија бр. 4: Готове подлоге за микробиолошка испитивања отпадних вода
Назив и ознака из општег речника набавке: Лабораторијски реагенси – 33696500

На  основу   члана  63.   став  1.  Закона  о  јавним  набавкама  ("Службени  гласник  РС",  бр.
124/2012), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 05/2015,  на
следећи начин:

 На страни 9/45 и 10/45 су измењене ставке под редним бројем 17, 23, 24 ,26 ,32, тако
да сада гласи:

Редни
бр.

Назив Количина
Јединична

цена без ПДВ-а
Укупна цена

без ПДВ-а

17 Ареометар опсега (1.000-1.100) g/cm3 3 ком

23
Пропипета 2ml (гумени или пластицни наставак
за пипете)

2 ком

24
Пропипета 10ml (гумени или пластицни 
наставак за пипете)

2 ком

26
Телескоп на извлачење за узорковање, дужине 
око 2.4 - 2.5 m, 3 x 0.8 m

2 ком



32
Сталак за један левак, пречник ринга 45-50 mm,
нерђајући челик, подесива висина од 140mm до 
220mm

1 ком

   Место и датум:                                       М.П.                                                  Понуђач

   ____________________                                                                         ______________________

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.

У Ваљеву 28.04.2015. год. КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
                                                                                     




