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На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: Закон) Комисија  у отвореном поступку јавне набавке за набавку 

хемијских производа -  ЈН бр. 11/2019, именована решењем број  11/2019 од 17.09.2019. 

године објављује:  
 

 

ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН бр. 11/2019  

- ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ – 

 

 

 

У делу конкурсне документације – поглавље I,тачка I.3 на страни 3 – Предмет јавне 

набавке- табела, у колони која се односи на Процењену вредност партије – , мењају се 

процењене вредности (грешка је техничке природе) у следећим партијама:  

- мења се процењена вредност партије 5 - Хемијски производи  Serva  “или 
одговарајуће"  уместо 35.000,00  сада гласи 18.000,00 

- мења се процењена вредност партије 7 - Хемијски производи  Merck – “или 
одговарајуће" уместо 115.000,00  сада гласи 15.000,00 

- мења се процењена вредност партије 8 - Хемијски производи  Sigma Aldrich – “или 
одговарајуће"  уместо 350.000,00  сада гласи 45.000,00 

- мења се процењена вредност партије 9 - Хемијски производи  Qiagen или 
“одговарајуће" уместо 20.000,00  сада гласи 75.000,00 

- мења се процењена вредност партије 10 -– Хемијски производи  Applied Biosystems 
“или одговарајуће" уместо 58.000,00  сада гласи 95.000,00 

- мења се процењена вредност партије 11 - Solis Biodyne “или одговарајуће" уместо 

660.000,00  сада гласи 50.000,00 

 

 

Важеће табела сада гласи: 

 

Назив партије 

Ознака из 

општег речника 

набавке 

Процењена вредност 

партије у динарима 

Партија бр. 1 - Illumina „или одговарајуће" 24 000000 660.000,00 

Партија бр. 2- Реагенси за обраду нуклеинских киселина 
квалитета Thermo Fisher Scientific “или одговарајуће" 

24 000000 
195.000.00 

Партија бр. 3- Реагенси за различите намене - квалитета 
Thermo Fisher Scientific “или одговарајуће" 

24 000000 
340.000,00 

Партија бр. 4-  Gibco  или “одговарајуће" 24 000000 
91.000,00 

Партија бр. 5 - Хемијски производи  Serva  “или 
одговарајуће"   

24 000000 
18.000,00 

Партија бр. 6 -  Хемијски производи  Аbcam– “или 
одговарајуће" 

24 000000 
120.000,00 
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Грешка је техничке природе. 

 

 

 

Остали делови текста конкурсне документације остају непромењени 

 

НАПОМЕНА: Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације и 

понуђачи су дужни да своје понуде припреме и доставе у складу са њима.  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Комисија за јавну набавку 

 

     Сања Митровић 

Партија бр. 7 – Хемијски производи  Merck – “или 
одговарајуће" 

24 000000 
15.000,00 

Партија бр. 8- Хемијски производи  Sigma Aldrich – “или 
одговарајуће"   

24 000000 
45.000,00  

Партија бр. 9- Хемијски производи  Qiagen или 
“одговарајуће" 

24 000000 
75.000,00  

Партија бр. 10 – Хемијски производи  Applied Biosystems 
“или одговарајуће"  

24 000000 
95.000,00 

Партија бр. 11  - Хемијски производи    Solis Biodyne “или 
одговарајуће"  

24 000000 
50.00,00  


