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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 Моделу уговора (Прилог бр. 1), на странама 46/63 и 47/63 конкурсне документације у.
Члану број 5 иза речи,, доставља средства обезбеђења“ уместо ,, менице на 30% вредности
аванса уз приложено менично овлашћење“ сада пише ,,банкарске гаранције за повраћај
авансног плаћања, издате у висини предвиђеног аванса са ПДВ-ом, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив и која мора да траје наjкраће до правдања
аванса“ тако да сада текст у загради гласи:
(банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, издате у висини предвиђеног аванса са
ПДВ-ом, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и која мора да траје
наjкраће до правдања аванса)
Са овим изменама уговора Члан 5 је:
Цена и начин плаћања
Цена РЕЗЕРВНИХ КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ( АМСКВ ) износи_________________ дин без ПДВ-а.
Цена СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА износи _______________дин без ПДВ-а.
Цене услуга су дате на паритету локација наведених у списку локација АМСКВ
Наручиоца.
Наручилац ће извршиоцу у року од 15 (петнест) дана након потписивања
уговора и достављања средства обезбеђења (банкарске гаранције за повраћај авансног
плаћања, издате у висини предвиђеног аванса са ПДВ-ом, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив и која мора да траје наjкраће до правдања аванса)
доставити поруџбеницу за уговорена добра (ставке 1 закључно са 112) и извршити
уплату 30% аванса за иста (ставке 1 закључно са 112) са обрачунатим ПДВом.
Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке добара (ставке 1
закључно са 112), и то 70% преостале вредности рачуна са припадајућим ПДВ-ом, у
року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз приложену отпремницу и
Записник о извршеном квалитативно-квантитативном пријему.
Наручилац ће извршиоцу у року од 15 (петнест) дана након потписивања
уговора и достављања средства обезбеђења (банкарске гаранције за повраћај авансног
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плаћања, издате у висини предвиђеног аванса са ПДВ-ом, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив и која мора да траје наjкраће до правдања аванса),
доставити поруџбеницу за 50% уговорених добара (ставке 113 закључно са 152) и
извршити уплату 30% аванса за иста (ставке 113 закључно са 152) са обрачунатим
ПДВом.
Наручилац ће извршити плаћање након извршене испоруке 50% уговорених
добара (ставке 113 закључно са 152), и то 70% преостале вредности рачуна са
припадајућим ПДВ-ом, у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз
приложену отпремницу и Записник о извршеном квалитативно-квантитативном
пријему.
Након извршене испоруке, Продавац испоставља, најкасније 3 (три) дана након
извршеног промета (испоруке добра), рачун у 3 примерка (оригинал + 2 копије) у коме
ће бити назначен број Уговора, у писарницу са назнаком Агенције (пун назив
агенције).
Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност
Републике Србије и подзаконским актима.
Уз рачун се доставља копија потписаног Записника о извршеном
квалитативно-квантитативном пријему добара и копија потписане и оверене
отпремнице.
На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног
лица Наручиоца и печат Наручиоца.
Наручилац ће на месечном нивоу (12 једнаких месечних рата) вршити плаћање
уговорених редовних услуга сервиса и одржавања, и то 100% вредности месечног
рачуна са припадајућим ПДВ-ом у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна
уз приложену отпремницу и Записник о извршеним редовним услугама.
Наручилац ће на тромесечном нивоу вршити плаћање уговорених ванредних
услуга сервиса и одржавања, и то 100% вредности тромесечног рачуна са
припадајућим ПДВ-ом у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз
приложену отпремницу и Записник о извршеним ванредним услугама.
Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност
Републике Србије и подзаконским актима.
На отпремници мора бити читко уписано име и презиме, потпис овлашћеног
лица Наручиоца и печат Наручиоца.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен продавцу, а
плаћање одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени начин.
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 17. септембар
2013.године до 15:30 часова,
- Датум отварања понуда је 17. септембра 2013. године у 16:00 часова.

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.

