ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ
ОПРЕМЕ
(ЈНМВ број V-2-33/2019 1.1.5.)

Рок за достављање понуда: 30.08.2019. године до 12,00 ч.
Понуду доставити на адресу: Установа "Резервати природе" Зрењанин
Адреса: 23000 Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2
Јавно отварање понуда : 30.08.2019. године са почетком у у 12,15 ч.
У просторијама установе „Резервати природе“ Зрењанин,
Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин

Установа „Резервати природе“ Зрењанин

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) врши се
измена Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности - лабораторијска
опрема.
- Врши се измена у поглављу 3. "Техничка спецификација лабораторијске
опреме" на странама 11-13.
1. у тачки 3.1. "ВРСТА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ" брише се ХПК Метар и
термореактор, БПК метар и лабораторијски инкубатор.
2. потачка 3.2.1. "МИКРОСКОП" мења се и гласи:
"Бинокуларни микроскоп, WF 10X/18 PL окулар 18mm, извор светлости: бела Led 1W
(радни век 50.000 h), температуре боје 6300 K, спољно напајање 100/240 Vac, 50/60 Hz,
излазни напон: 5V dc 500 mA. Фини механизам за фокусирање (0.002 mm) са
граничником, подесиво затезање дугмета за фокусирање. Двоструки слој са
механичким клизним степеном (125x116 mm), X-Y опсег кретања 76x30, ABBEov
кондензор NA 1.2 ирис дијафрагма, могућност финог и грубог подешавања оштрине,
ахроматски план објективи 4X,10X 20X, 40 S i 100X O,S, потпуно увећање 40 X- 100 X,
фино подешавање сточића, увид бинокуларна глава оборена за 30 степени (могућност
ротације 360º), удаљеност зенице 48 mm-75 mm. Димензије 350x170x210 mm, тежина 4
kg.
Испорука са пратећом опремом.
3. Бришу се потачке 3.2.2. HPK метар, 3.2.3. Термореактор, 3.2.4. BPK метар и 3.2.5.
Лабораторијски инкубатор.
Тачка 3.2.6. постаје 3.2.2. pH метар, а тачка 3.2.7. постаје 3.2.3.Оксиметар.
- Врши се измена у поглављу 4. "Упутство за доказивање испуњености
обавезних услова за учешће у поступку" на странама 14 и 15:
4. У поднаслову "Обавезни услови" брише се тачка 4) Право на учешће у поступку има
понуђач ако има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописном, тачка 5)
постаје тачка 4);
5. У поднаслову "Доказивање испуњености обавезних услова" и код "Правног лица" и
код "Предузетника" бришу се тачке 4) Решење Министарства унутрашњих послова,
док тачке 5) постају тачке 4).
- Врши се измена обрасца број 9 "Структура цена"
табеларном делу:

на страни 27, у

5. бришу се алинеје: 2. ХПК метар, 3. Термореактор, 4. БПК метар и 5. Лабораторисјки
инкубатор.
6. Алинеја 6. рН метар постаје алинеја 2. рН метар, а алинеја 7. Оксиметар постаје
алинеја 3. Оксиметар.
- Врши се измена Обрасца број 11 "Модел уговора" на странама 29-31
- У прилогу се налазе:
1. измењене стране 11-13/32 из Конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности лабораторијске опреме број V-2-33/2019 1.1.5.
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2. измењене стране 14 и 15/32 из Конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности лабораторијске опреме број V-2-33/2019 1.1.5.
3. измењена страна 27/32 из Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
лабораторијске опреме број V-2-33/2019 1.1.5.
4. измењене стране 29-31/32 из Конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности лабораторијске опреме број V-2-33/2019 1.1.5.

Потребно је да потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне
набавке мале вредности измењене стране одштампају и приложе као саставни део
понуде, односно Конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
3.1 ВРСТА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
Установа «Резервати природе» Зрењанин за своје потребе набавља
лабораторијску опрему погодну за лабораторијска и теренска истраживања и мерења
параметара површинских вода. Ту спадају: Микроскоп, рН метар и оксиметар.
3.2 КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
3.2.1 Микроскоп
"Бинокуларни микроскоп, WF 10X/18 PL окулар 18mm, извор светлости: бела Led 1W
(радни век 50.000 h), температуре боје 6300 K, спољно напајање 100/240 Vac, 50/60 Hz,
излазни напон: 5V dc 500 mA.
Фини механизам за фокусирање (0.002 mm) са граничником, подесиво затезање
дугмета за фокусирање.
Двоструки слој са механичким клизним степеном (125x116 mm), X-Y опсег кретања
76x30, ABBEov кондензор NA 1.2 ирис дијафрагма, могућност финог и грубог
подешавања оштрине, ахроматски план објективи 4X,10X 20X, 40 S i 100X O,S,
потпуно увећање 40 X- 100 X, фино подешавање сточића, увид бинокуларна глава
оборена за 30 степени (могућност ротације 360º), удаљеност зенице 48 mm-75 mm.
Димензије 350x170x210 mm, тежина 4 kg.
Испорука са пратећом опремом."
3.2.2 pH метар
Уређај мора бити водоотпорни, ручни pH метар, димензије 240x190x80 mm, тежина 0,4
kg, тип заштите IP 67, заштитно стакло III. Услови за складиштење: -25ºC до +65ºC,
услови за употребу -10ºC до +55ºC, климатска класа 2. Напајање: батерије 4 x 1,5V
(АА) алкалне са магнезијумом, пуњиве батерије: 4 x 1,2V (АА) NiMH, оперативни
живот приближно 2500 радних сати, сензорски улаз: улазни отпор >5*1012 ohm, улазна
струја < 1*10-12 A.
Р.бр.

Променљива

Опсег мерења

Резолуција

1.

pH

-2.0 до +20.0
-2.00 до+ 20.00
-2.000 до + 19.999

0.1
0.01
0.001

2.

U (mV)

-1200.0 до +1200.0
-2000 до + 2000

0.1
1

3.

T (ºC)

-5 ºC до +105ºC

0.1

4.

T (F)

23.0 до +221.0

0.1
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Р.бр.

Променљива

Тачност

Температура узорка

1.

pH
-2.0 до +20.0
-2.00 до+ 20.00
-2.000 до + 19.999

± 0.1
± 0.01
± 0.005

+15 до +35ºC
+15 до +35ºC
+15 до +35ºC

U (mV)
-1200.0 до +1200.0
-2000 до + 2000

± 0.3
±1

+15 до +35ºC
+15 до +35ºC

2.

Испорука се врши са припадајућом електродом (гел електрода са температурним
сензором, опсег мерења 0-14 pH, температурни опсег 0-80ºC, отпорност мембране на
25ºC < 1 Gohm, материјал PPE/PS, ϕ 12 mm, дужина кабла 3м, пуферима 4 и 7 и 3 mol/l
KCl.
3.2.3 Оксиметар
Водоотпорни (IP 67), ручни оксиметар, на бартерије, USB интерфејс, сензор за
аутоматску компензацију притиска, дисплеј са позадинским светлом, димензије 180 x
80 x 55 mm. Складиштење података: ручно 200, временски контролисано 5000.

Р.бр.

Променљива

Опсег мерења

Тачност

1.

Концентрација O2

0.01 до 19.99 mg/l
0.0 до 90.9 mg/l

± 0.5%

2.

Засићеност
кисеоником

0.1 до 199.9%
0 до 600%

± 0.5%

3.

Парцијални притисак

0.1 hPa до 199.9 hPa
0 дио 1250

± 0.5%

4.

Температура

-5.0 ºCдо +50ºC

± 0.1ºC

Испорука се врши са пратећом опремом: 4 мигнон/АА 1.5 V батерије, галвански сензор
кисеоника са каблом 1,5 м (опсег мерења O2 0-50mg/l), раствори за чишћење и
електолит, 3 резервне главе мембране, софтвер за USB, USB кабл (дужина1м).
3.3 УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ
Гарантни рок је минимум две године. У случају квара који није могуће отклонити,
неопходно је извршити замену новим уређајем истог типа и карактеристика.
Испоручилац опреме мора имати сертификат сервисера издат од стране произвођача.
Такође, неопходно је да испоручилац опреме има обезбеђен и доступан сервис,
рекламације у складу са Законским прописима.
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3.4 МЕСТО ИСПОРУКЕ, МОНТАЖА АПАРАТА И ОБУКА
Место испоруке: Објекат Установе "Резервати природе" Зрењанин, "Бегејска петља“,
који се налази на адреси Бегејски ред бб, 23000 Зрењанин.
Неопходно је да приликом примопредаје буде обезбеђена монтажа и тестирање
уређаја, као и документација, упутства и основна обука за коришћење уређаја.
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4. УПУСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама
(,,Сл.гласник РС“, број 124/12; 14/2015 и 68/2015). Испуњеност обавезних услова
понуђач доказује обрасцима број 1 и број 7.
Обавезни услови
1) Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2) Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски заступник
нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији.
4) Право на учешће у поступку има понуђач који достави изјаву о поштовању
обавеза који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.
Доказивање испуњености обавезних услова
Правно лице:
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
Без обзира на датум издавања извода
2) Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег
суда у Београду,
Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може
се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним
доспелим порезима и доприносима,
Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и
доприносима на локалном нивоу или
Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за
приватизацију.
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Потписана и оверена изјава понуђача ( образац бр. 7)
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Предузетник:
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
Без обзира на датум издавања извода
2) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може
се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним
доспелим порезима и доприносима,
Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и
доприносима на локалном нивоу или
Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за
приватизацију.
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Потписана и оверена изјава понуђача ( образац бр. 7).
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до
одношења одлуке, осносно залључења уговора.
Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року од
пет дана од пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или
оверену копију доказа. Уколико то не учини, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.

Јавна набавка д

страна

8 12
од

Установа „Резервати природе“ Зрењанин

СТРАНА 27/32

СТРУКТУРА ЦЕНА
Р.бр.
1.
2.
3.

Назив

Износ без ПДВ

Микроскоп
рН метар
Оксиметар
Укупан износ без ПДВ: ________________

Порез на додату вредност ______ %

Износ ПДВ: _______________

Укупан износ са ПДВ:

Словима: ______________________________________________ динара.

Место и датум
_______________

Јавна набавка д
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Модел уговора дужан је да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице
понуђача.
МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана______________ између:
1. Установа „Резервати природе“ Зрењанин, улица Војводе Петра Бојовића 2,
кога заступа директор др Дејан Јованов (у даљем тексту: наручилац), порески
идентификациони број 109846467; матични број 08965749; текући рачун број
840 – 11971664 – 16 Управа за трезор, и
2. ______________________________________________, из ____________
улица __________________________ бр. _____, кога заступа директор
________________________ (у даљем тексту: испоручилац добара),
порески идентификациони број ________________; матични број
_____________;
текући
рачун
______________________
код
_____________________ банке.
Уговорне стране су се споразумеле у следећем:
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је наручилац, на основу члана 39. Закона о
јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12; 14/2015 и 68/2015), спровео поступак
јавне набавке мале вредности (редни број набавке V-2-33/2019 1.1.5.).
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка лабораторијске опреме, а у свему према
понуди испоручиоца добара број ____________ од ___________, која чини саставни
део овог Уговора.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да цена за испоручена добра из члана 2. овог
уговора износи ___________________ без пореза на додату вредност и порез на додату
вредност, тако да укупна уговорна цена износи _______________________ и иста ће
бити уплаћена на рачун испоручиоца добара бр_____________________ код
банке________________________.
Члан 4.
Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су Привременим програмом
управљања деловима рибарског подручја «Банат» за 2019 годину.
Средства за предметну јавну набавку мале вредности ће бити исплаћена по
следећој динамици:
- 30% - по закључењу уговора,
- 40% - након испоруке лабораторијске опреме и
- 30% - тридесет (30) дана дана након инсталације опреме и пробног рада.
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Члан 5.
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима,
односно група понуђача се обавезује да при потписивању уговора преда наручиоцу
једну бланко соло меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са
клаузулом „ без протеста“ и роком доспећа „ по виђењу“ на износ понуде са пдв са
роком важења најмање 30 дана дуже од потписивања записника о примопредаји, као
средство за за повраћај аванса. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност менице повраћај аванса мора да се продужи за
исти број дана за који ће бити продужен рок. Меница мора бити неопозива, безусловна
и наплатива на први позив наручиоца. Меница мора бити регистрована у Регистру
меница НВС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију
менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача.
Члан 7.
Испоручилац добара се обавезује да ће добра
испоручити у року 60 дана од дана закључења уговора.

из члана 2. овог уговора

Члан 8.
Гарантни рок је минимум две године. У случају квара који није могуће
отклонити, неопходно је извршити замену новим уређајем истог типа и
карактеристика.
Испоручилац добара мора имати сертификат сервисера издат од
стране произвођача.
Такође, неопходно је да испоручилац добара има обезбеђен и доступан сервис,
рекламације у складу са Законским прописима.
Члан 9.
Место испоруке лабораторијске опреме је на објекту „Бегејска петља“, у улици
Бегејски ред бб, 23000 Зрењанин.
Неопходно је да приликом примопредаје буде обезбеђена монтажа и тестирање
уређаја, као и документација, упутства и основна обука за коришћење уређаја.
Члан 10.
Ако испоручилац добара касни са испоруком добара обавезан је да наручиоцу
плати уговорну казну у висини од 0,2 % од вредности уговорене цене за сваки дан
закашњења, а уколико укупна казна пређе износ од 5 % од укупне вредности
испоручених добара, уговор се сматра раскинутим.
Члан 11.
Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана истека рока из члана 149.
ЗЈН.
Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Овај уговор ступа на снагу од дана потписивања уговорних страна и и престаје
да важи испуњењем уговорених парава и обавеза.
Члан 12.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе
Закона о облигационим односима и других релевантних прописа.
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Члан 13.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом, овог уговора, уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између наручиоца и испоручиоца добара не буду решени
споразумно, надлежан је Привредни суд у Зрењанину.
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна
задржава по 2 (два).
НАРУЧИЛАЦ:

....................................................

ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА:

................................................

УСТАНОВА „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“ Зрењанин
ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 2
23000 ЗРЕЊАНИН
Број:
Дана:
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