На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Универзитет у Крагујевцу као
Наручилаца у поступку јавне набавке мале вредности добара – опреме по партијама:
Партија 1 - Орбитални шејкер и Партија 2 - Инкубатор за ћелијску културу, ЈН 5/14
доноси
ДОПУНУ ИЗМЕЊЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈН 5/14
У делу II Врста, спецификација, квалитет, количина и опис добара, рок извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., на страни 4 од 36 конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности добара – опреме по партијама: Партија 1 Орбитални шејкер и Партија 2 - Инкубатор за ћелијску културу, ЈН 5/14, табела у обрасцу
спецификације за Партију 2 - Инкубатор за ћелијску културу тачка 2.3. Лабораторијска
центрифуга са хлађењем, након навођења карактеристика допуњује се на следећи начин:
„Max. RPM/RCF za ugaoni rotor: 12,000/16,582 xg
Max. RPM/RCF za swing-out rotor: 5,000/5,394 xg
Maksimalni kapacitet za ugaone rotore: 6 x 85ml
Maksimalni kapacitet za swing out rotore: 4 x 250ml
Nivo buke (dB): ≤ 60
Dodatna oprema, rotori I nosači koje je potrebno isporučiti uz uređaj, isporučuje se uz uređaj:
Ugaoni Rotor
Broj pozicija: minimalno 24, za epruvete od 10 ml
Ugao centrifugiranja: 45°;
Prećnik otvora (mm) : 18
Max visina epruvete (mm):125 (120 za konične)
Ugaoni rotor
Broj pozicija: minimalno 30, za epruvetice od 1.5/2.0 ml
Ugao centrifugiranja: 45°
Prečnik otvora (mm) : 11.1
Maksimalna visina tubice (mm) : 56
Swing-out Rotor,sa 4 pozicije, za nosače za mikrotitar ploče
ugao centrifugiranja: 90°
4 nosača za mikrotitar ploče, za ukupno 16 mikrotitar ploča“
Истовремено, рок за подношење понуду остаје исти, односно благовременим ће се
сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца до 19.06.2014. године до
12,00 сати.
Понуде ће се отварати последњег дана рока за подношење понуда, након истека рока за
подношење понуда, односно 19.06.2014. у 12,30 сати у просторијама Наручиоца:
Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац, канцеларија 113.
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