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АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Предмет: Измена конкурсне документације у поступку ЈН О.П. 02/2013 - Резервне
компоненте аутоматских мониторинг станица за квалитет ваздуха (АМСКВ) са услугом
одржавања и сервисирања
Комисија АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ образована за јавну набавку
ЈН О.П. 02/2013 – Резервне компоненте аутоматских мониторинг станица за квалитет
ваздуха (АМСКВ) са услугом одржавања и сервисирања, у складу са чланом 63. став 1.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), врши следећу измену
конкурсне документације:
 У Обрасцу понуде (Образац бр. 1), на страни 27/63 конкурсне документације у табели,
под редним бројем 153. (Редовно сервисирање и одржавање – обилазак свих станица на
15 дана у свему према опису радова из прилога) исправња се техничка грешка тако да у
колони за количину, односно број станица, уместо броја 36 стоји број 39.
тако да је сада:

НАЗИВ
СЕРВИСИРАЊА
И
р.бр ОДРЖАВАЊА
Redovno servisiranje и
odrzavanje - obilazak svih
153 stanica na 15 dana u
svemu prema opisu radova
iz priloga
Vanredni servisni izlazak
po nalogu narucioca.Putni
154
trosak se racuna obrzcem
1sat puta =1/3 sata rada
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Кол

ком

39

ком

180

Назив
робне
марке

Назив
произвођ
ача

Јед. цена Вредност
(РСД) без (РСД) без
ПДВ
ПДВ

Укупно сервиси и одржавање (динара)
ПДВ (динара)
Укупно сервиси и одржавање са ПДВ (динара)

Иста техничка грешка исправља се и у Обрасцу структуре цена (Образац број 2), на
страни 36/63 конкурсне документације, тако да се у табели под редним бројем 153.
(Редовно сервисирање и одржавање – обилазак свих станица на 15 дана у свему према
опису радова из прилога) у колони за количину, односно број станица, уместо броја 36
пише број 39
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тако да је сада:
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153
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НАЗИВ СЕРВИСИРАЊА И
ОДРЖАВАЊА

Redovno servisiranje и odrzavanje obilazak svih stanica na 15 dana u
svemu prema opisu radova iz priloga
Vanredni servisni izlazak po nalogu
narucioca.Putni trosak se racuna
obrzcem 1sat puta =1/3 sata rada
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Укупно сервиси и одржавање са ПДВ (динара)



Мења се потребна документација за доказивање поседовања сертификованог особља.
Измена се врши на страни 7/63 односно:
-У поглављу број 3. конкурсне документације (УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА),
-одељак број 3.2. (Доказивање испуњености додатних услова),
-пододељак број 3.2.2. (Да понуђач располаже довољним техничким и кадровским

капацитетoм),
-под словом ,,в“ (има сертификовано особље), стр.бр.7
И то тако да у потребној Документацији којом понуђач доказује да испуњава додатни
услов поседовања сертификованог особља за учешће у поступку предметне јавне
набавке, иза речи ,,да има“ више не стоји ,, обученог сервисера за минимално један“
већ ,,обученo сервисно особље за минимално три“ и додаје се реченица: ,, Пожељно је,
али није неопходно да понуђач има обучено сервисно особље и за све остале типове
опреме.“
После ових измена, потребна документација за овај услов гласи:
,, Документација: Као доказ понуђач прилаже фотокопију важећих сертификатапотврде којим се потврђује да има обученo сервисно особље за минимално три од
наведених типова опреме: GC955 (PID, FID), SYNSPEC SPECTRAS, Teledyne-API
анализаторе, ЕАS Envimet анализаторе, GRIMM анализатора, LUFFT, TECORA
узоркиваче и HORIBA анализаторе.
Пожељно је али није неопходно да понуђач има обучено сервисно особље и за све
остале типове опреме.
Потврда, сертификат треба бити издата од стране, произвођача, дистрибутера или
заступника: GC955 (PID, FID), SYNSPEC SPECTRAS, Teledyne-API анализатора, ЕАS

Envimet анализатора, GRIMM анализатора, LUFFT, TECORA узоркивача, HORIBA
анализатора. “
 Исправља се штампарска грешка са стране 44/63 конкурсне документације којом се (и у
складу са садржајем) уместо бројем ,,5“ поглавље ПРИЛОЗИ означава бројем 6 (шест)
 Исправља се штампарска грешка са стране 51/63 конкурсне документације којом се (и у
складу са садржајем) уместо бројем ,,6“ поглавље ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
означава бројем 7 (седам)
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12), продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке ЈН О.П. 02/2013
- Резервне компоненте аутоматских мониторинг станица за квалитет ваздуха (АМСКВ) са
услугом одржавања и сервисирања и то:
-Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је 12. септембар
2013.године до 15:30 часова,
- Датум отварања понуда је 12. септембра 2013. године у 16:00 часова.

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.

Председник комисије за јавну набавку
__________________________________
Драгана Богићевић

