
                               14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
                               тел. 014 222-512 ,  факс : 014/244-508

______________________________________________________________________________

        ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈН 28/2019

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. 28/2019 је   потрошни материјал и опрема  за лабораторију
 Јавна набавка  је обликована по партијама:
Партија
бр.

Предмет јавне набавке Назив и ознака из општег речника набавке 

1. Хемикалије и опрема за HACH 
спектрофотометар, турбидиметар, 
кондуктометар и колориметар за хлор

Хемијски реагенси 33696300

2. Реагенси за одређивање HPK вредности 
LOVIBOND

Хемијски реагенси  33696300

3. Лабораторијско стакло и хемикалије Производи од стакла за лабораторијске 
намене  33793000

4 Подлоге за микробиолошку лабораторију Микробиолошке културе-33698100

5. Готове подлоге за микробиолошка 
испитивања отпадних вода

Микробиолошке културе-33698100

6. Хромогене микробиолошке подлоге Микробиолошке културе-33698100

7. Термореактор Апарати за проверу и испитивање 
38500000

8. Ручни бројач колонија Апарати за проверу и испитивање 
38500000

9. Лабораторијски турбидиметар Апарати за проверу и испитивање 
38500000

10. Лабораторијски намештај Лабораторијски намештај 39180000

11. Резервни делови за апарате Апарати за проверу и испитивање 
38500000

На основу  члана 63.  став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), врши се допуна конкурсне документације јавне набавке број 28/2019
на следећи начин:

1)  За ставке под редним бројем 19. и 25. на страни 10, у спецификацији  за партију бр.3-
Лабораторијскo  стакло и хемикалије  дају се додатна појашњења.
За 19*-пластичне боце за узорковање :  битно да су широког грла, запремине 1000ml.



За 25*.Телескопски узоркивач за воду са чашом од 1000 ml са зглобом: За узоркивач је битно
да је чаша од 1000ml и да је штап на извлачење око 300cm.Чаша од пластике  треба да је у
склопу телескопa и да је заменљива.

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.
Услед наведених  измена  мења се и рок за достављање понуда, па су благовремене понуде
које стигну на адресу наручиоца до 23.12.2019. године до  11.00 часова. Отварање понуда ће
се обавити 23.12.2019. године у 11.30 часова.

У Ваљеву 13.12.2019. год.                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


