На основу члана 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл гласник РС" бр. 124/12),
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
11160 БЕОГРАД, Руже Јовановића 27А
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку добара у отвореном поступку:
РЕЗЕРВНЕ КОМПОНЕНТЕ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (АМСКВ) СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА
И ОДРЖАВАЊА
(према техничкој спецификацији из конкурсне документације)
Назив и адреса наручиоца: Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановића
27А
Интернет страница наручиоца: http://www.sepa.gov.rs
Врста наручиоца: Остало
Врста предмета: Добра
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак који се спроводи ради закључења
уговора по предметној набавци
Редни број јавне набавке: ЈН О.П.02/2013
Предмет јавне набавке: резервне компоненте аутоматских мониторинг станица за
квалитет ваздуха (АМСКВ) са услугом одржавања и сервисирања.
Назив и ознака из општег речника набавке: Анализатори - 38434000 ;
Критеријум за оцену понуда: ''најнижа понуђена цена''
Партије: Ова јавна набавка није обликована по партијама
Понуда са варијантама: понуђачи не могу поднети понуду са варијантама.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Увид у конкурсну документацију и преузимање исте може се обавити путем Портала
јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/, на интернет порталу наручиоца - www.sepa.gov.rs.
као и у просторијама Агенције за заштиту животне средине, Руже Јовановић бр. 27А,
11160 Београд, управна зграда, канцеларија 24., сваког радног дана од 10:00 часова до
14:00 часова - почев од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, уз
писано овлашћење од стране заинтересованог лица.
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка
лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку у складу са чланом 75. Закона
о јавним набавкама ("Сл гласник РС" бр. 124/12), и додатне услове у складу са чланом 76.
Закона предвиђене у предметном поступку набавке, а испуњеност услова доказује се
достављањем доказа из члана 77. став 1. Закона о јавним набавкама
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе на српском језику, у затвореној коверти или кутији на начин да се приликом
отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара препорученом пошиљком или
непосредно на адресу писарнице наручиоца:

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
11160 БЕОГРАД, Руже Јовановића 27А, соба 24
са назнаком:НЕ ОТВАРАТИ – ''Понуда за набавку: РЕЗЕРВНЕ КОМПОНЕНТЕ
АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (АМСКВ)
СА УСЛУГОМ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА"- Комисијски отворити
Рок за подношење понуда у писарницу Наручиоца је 09.09.2013.године, до 09:30 часова.
Понуда која стигне у писарницу Наручиоца (соба 24) после наведеног рока (датума и сата),
сматраће се да није благовремена и неће се разматрати у овом поступку.
Понуда која приспе на адресу Наручиоца након истека наведеног рока за подношење понуда,
сматра ће се неблаговременом и неће бити разматрана
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се 09.09.2013.године, након истека рока за подношење
понуда, са почетком у 10:00 часова, у просторијама Наручиоца: Агенција за заштиту животне
средине, Београду, Руже Јовановића 27А (Звездара).
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварања понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача
Представник понуђача дужан је да достави овлашћење за учествовање у поступку које мора
бити оверено печатом и потписано пд стране овлашћеног лица понуђача. Уколико
представник понуђача не достави уредно овлашћење , представник ће бити третиран као
општа јавност и неће моћи активно да учествује у поступку.
Рок за доношење одлуке:
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног отварања
понуда.
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа и организације где се
благовремено могу добити исправни подаци:


Пореским обавезама - Пореска управа (Министарство финансија и привреде,
Република Србија), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе могу
се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским
обавезама које администрирају ови органи;
 Заштити животне средине - Агенција за заштиту животне средине, Руже
Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса www.sepa.gov.rs. (Министарство
енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије, Немањина
22-26, Београд. Интернет адреса www.merz.gov.rs,);
 Заштити при запошљавању, условима рада - Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса
www.minrzs.gov.rs.
Особа за за контакт:
Тихомир Поповић, контакт телефон: 011/2861080, лок.113
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