

Република Србија
Министарство eнергетике, развоја
и заштите животне средине

Број: 404-02-14/2013-01
Београд, 20.01.2014.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Директор Агенције за заштиту животне средине, на основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама, и
на основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број 404-02-14/2013-01 од 11. 12. 2013. године
доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РЕЗЕРВНИХ
КОМПОНЕНТИ АУТОМАТСКИХ МОНИТОРИНГ СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ
ВАЗДУХА (АМСКВ) СА УСЛУГОМ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА
ЈН О.П. 02 /2013

Уговор у поступку јавне набавке број ЈН О.П. 02/2013, а по стицању услова из члана 107. став 3. ЗЈН,
додељује се понуђачу ''MIZMA IGBOS'' доо, Београд, Шекспирова 13. ( број понуде: 275 од

16.09.2013. године)

1. Предмет јавне набавке је набавка резервних компоненти аутоматских мониторинг станица за
квалитет ваздуха (АМСКВ) са услугом одржавања и сервисирања (назив и ознака из општег
речника набавке: Анализатори -l38434000).
2. Одбија се као неприхватљива понуда понуђача:
- ''EQUINOX''DOO, Београд, Макаријева 1а - Заједничка понуда са ''AIGO BS'' DOO,
Београд, Синђелићева 9
3. Додељује се уговор понуђачу ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13
најповољнијем понуђачу у предметном поступку јавне набавке.

као

4. Вредност јавне набавке износи 39.692.785,50 динара без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно 47.631.342,60 динара са обрачунатим порезом на додату вредност.
5. Плаћање ће се извршити са позиције Буџета Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Oдлуком директорa Агенције за заштиту животне средине, донетом на основу члана 32.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), број 404-02E-mail: office@sepa.gov.rs
http://www.sepa.gov.rs

Немањина 22-26, 11000 Београд
Република Србија

тел.: 011 2861080
факс: 011 2861077

14/2013-01 од 06.08.2013. године, покренут је отворени поступак јавне набавке за набавку
резервних компоненти аутоматских мониторинг станица за квалитет ваздуха (АМСКВ) са
услугом одржавања и сервисирања.
Средства за финансирање предметне набавке предвиђена су Буџетом Републике Србије у
циљу одржавања Државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха за 2013. годину у
планираној вредности од 50.000.000,00 динара без ПДВ.
Процењена вредност јавне набавке износи 43.370.000,00 динара, без обрачунатог пореза на
додату вредност.
Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђeна цена''.
Комисија за спровођење отвореног поступка јавне набавке резервних компоненти
аутоматских мониторинг станица квалитета ваздуха (АМСКВ) са услугом сервисирања и
одржавања, образована је Решењем директора Агенције број 404-02-14/2013-01 од 06.08.2013.
године.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца дана 09. 08. 2013. године.
До истека рока за подношење понуда, до дана 17. 09. 2013. године до 15:30 часова,
поднете су следеће понуде:
- ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13;
- ''EQUINOX''DOO, Београд, Макаријева 1а – Заједничка понуда са ''AIGO BS''
DOO, Београд, Синђелићева 9.
Понуде су поднете у свему како следи:
ПОНУЂАЧ: ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13
заводни број понуде 404-02-27/2013-01 од 17.09.2013. (час пријема: 13:56)
БРОЈ ПОНУДЕ: 275 од 16.09.2013.
УКУПНА ПОНУЂЕНA ЦЕНА (резервне компоненте + сервиси):
- 39.692.785,50 динара,без ПДВ;
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана службеног пријема рачуна;
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда;
ГАРАНЦИЈА НА КОМПОНЕНТЕ износи 12 месеци од дана испоруке
ГАРАНЦИЈА НА СЕРВИСЕ И ОДРЖАВАЊЕ износи 6 месеци од дана извршене услуге
РОК ИСПОРУКЕ КОМПОНЕНТИ износи 70 дана
РОК ЗА ОДЗИВ ПО ПОЗИВУ НАРУЧИОЦА је 24 часа
РОК ЗА ОДЗИВ ЗА ХИТНЕ ПОЗИВЕ НАРУЧИОЦА је 8 часова
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: самостално
- ПОНУЂАЧ:''EQUINOX''DOO, Београд, Макаријева 1а
Заједничка понуда са ''AIGO BS'' DOO, Београд, Синђелићева 9
заводни број понуде 404-02-26/2013-01 од 17.09.2013. (час пријема: 15:25)
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БРОЈ ПОНУДЕ: 1300151 од 17.09.2013.
УКУПНА ПОНУЂЕНA ЦЕНА (резервне компоненте + сервиси):
40.469.020,45 динара без ПДВ;
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана службеног пријема рачуна;
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуда;
ГАРАНЦИЈА НА КОМПОНЕНТЕ износи 15 месеци од дана испоруке
ГАРАНЦИЈА НА СЕРВИСЕ И ОДРЖАВАЊЕ износи 9 месеци од дана извршене услуге
РОК ИСПОРУКЕ КОМПОНЕНТИ износи 45 дана
РОК ЗА ОДЗИВ ПО ПОЗИВУ НАРУЧИОЦА је 23 часа
РОК ЗА ОДЗИВ ЗА ХИТНЕ ПОЗИВЕ НАРУЧИОЦА је 7 часова
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: заједничка понуда са ''AIGO BS'' DOO, Београд,
Синђелићева 9
Комисија образована за предметну јавну набавку је дана 17.09.2013. године, са почетком у 16,20
часова, спровела поступак отварања поднетих понуда о чему је сачинила Записник о отварању
понуда који је потписан од стране председника и чланова Комисије за јавну набавку, као и
присутних овлашћених представника понуђача.
Комисија је извршила преглед и анализу достављених понуда и документације у склопу њих са
становишта испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, предвиђених Законом и
Конкурсном документацијом Наручиоца утврдила следеће:
1. Понуда понуђача ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13, је неприхватљивља и
то из следећих разлога:
Понуђач ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13, није испунио у потпуности захтев у
погледу испуњења услова који су захтевани у оквиру кадровског капацитета (који су били
предвиђени на страни 7 Конкурсне документације), где су јасно наведени додатни услови које
понуђач треба да испуњава и то да:
в) има сертификовано особље
Документација: ,,Као доказ понуђач прилаже фотокопију важећих сертификата-потврде
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 и
APC, EATON упс уређаја.
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 и
APC, EATON упс уређаја.
Приликом прегледа понуде, детаљном анализом достављених сертификта у погледу испуњења
услова који су захтевани Конкурсном документацијом, утврђено је, да један од достављених
серификата, који се односи поименце на тачно одређено лице споран у погледу његове
валидности. Детаљном анализом утврђено је да одређени достављени сертификати понуђача
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''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13 не садрже период важности, односно да
достављени серификат који се односи поименце на одређено лице није важећи.
Како би се утврдило тачно да ли је спорни сертификат валидан, сходно члану 93. Закона о јавним
набавкама, наручилац је дана 07.10.2013. године (број захтева:404-02-14/2013-1) упутио
поменутом понуђачу Захтев за додатним објашњењем у коме је од понуђача тражио да достави
периоде важности достављених сертификата како би са сигурношћу могло да се утврди да ли
достављени сертификати испуњавају додатне услове који су тражени Конкурсном
документацијом.
Дана 08.10.2013. године понуђач ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13 је доставио
објашњење број 308 од 08.10.2013. године по поднетом Захтеву у коме под кривичном и
материјалном одговорношћу изјављује да сертификати немају ограничен рок важности (такође је
понуђач ''MIZMA IGBOS'' doo на упит Наручиоца доставио и своју сагласност на исправку
рачунских грешака уочених у понуди број 275 од 16.09.2013.године)
Услед наведеног одговора понуђача, Наручилац није искључио тврдње понуђача, али је
приликом процеса анализе понуда директним упитом произвођачу HORIBA анализатора, добио
званичан документован одговор којим произвођач HORIBA анализатора изјављује да је
приложени сертификат за HORIBA анализаторе на име Дејан Торбица неважећи, да понуђач
''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13 није овлаћени дистрибутер HORIBA
анализатора, да Дејан Торбица није присуствовао званичној сертификационој обуци за сервисно
особље HORIBA анализатора као и да сертификати обученог сервисног особља за HORIBA
анализаторе имају рок важности.
На основу горе наведног наручилац је на несумњив начин констатовао да је приликом
достављања понуде као и приликом достављања додатног појашњења од стране понуђача
''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13, достављен неистинит податак (члан 82 став 3
Закона о јавним набавкама).
Услед свега напред наведеног, Комисија је закључила да је понуда понуђача ''MIZMA
IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13, неприхватљива.
2.
Анализом понуде понуђача ''EQUINOX''DOO, Београд, Макаријева 1а - Заједничка
понуда са ''AIGO BS'' DOO, Београд, Синђелићева 9 Комисија за предметну набавку је утврдила
да у обрасцу понуде и у обрасцу структуре цене има на појединим позицијама рачунских
грешака, што се пренело у коначној цени и то у обрасцу понуде и у обрасцу структуре цена.
Услед наведеног, Наручилац је дана 08.10.2013. године упутио понуђачу' 'EQUINOX''DOO,
Београд, Макаријева 1а - Заједничка понуда са ''AIGO BS'' DOO, Београд, Синђелићева 9 Допис
за сагласност за исправљање рачунске грешке.
Дана 09.10.2013. године, понуђач је доставио Одговор на захтев (бр. 57354 од 09.10.2013.) у коме
се изјаснио да је сагласан са исправком рачунске грешке.
Комисија је потом утврдила да понуда понуђача ''EQUINOX''DOO, Београд, Макаријева 1а Заједничка понуда са ''AIGO BS'' DOO, Београд, Синђелићева 9 испуњава све услове предвиђене
Законом и Конкурсном документацијом Наручиоца, па ју је оценила као једину прихватљиву,
услед чега је понуда понуђача ''EQUINOX''DOO, Београд, Макаријева 1а - Заједничка понуда са
''AIGO BS'' DOO, Београд, Синђелићева и најповољнија у отвореном поступку јавне набавке за
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набавку резервних компоненти аутоматских мониторинг станица за квалитет ваздуха (АМСКВ) са
услугом одржавања и сервисирања.
На основу овог извештаја донесена је и Одлука о додели уговора 404-02-14/2013-01 од
11.10.2013.године.
На ову одлуку, а по основу јавне набавке у отвореном поступку за набавку резервних компоненти
аутоматских мониторинг станица за квалитет ваздуха (АМСКВ) са услугом одржавања и
сервисирања – ЈН О.П. 02/2013, понуђач ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13
благовремено је поднео захтев за заштиту права понуђача, број 337 од 22.10.2013. године у 14:38
часова.
Агенција за заштиту животне средине је без претходне провере, захтев за заштиту права и
комплетну документацију из поступка ове јавне набавке доставила Републичкој комисији.
Решењем Републичке комисије у поступцима јавних набавки број 4-00-2022/2013 од 12.11.2013.
године, који је приспео у Агенцију за заштиту животне средине, дана 21.11.2013. године усвојен
је Захтев за заштиту права подносиоца захтева ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13 и
делимично се поништава отворени поступак јавне набавке за набавку резервних компоненти
аутоматских мониторинг станица за квалитет ваздуха (АМСКВ) са услугом одржавања и
сервисирања и то у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о додели уговора бр. 404-0217/2013-01 од 11.10.2013. године.
Поступајући у складу са Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки број 4-00-2022/2013 од 12.11.2013. године који је приспео у Агенцију за заштиту
животне средине, дана 22.11.2013. године, Комисија за јавну набавку број ЈНО.П. 02/2013-01
сачињава поновни Извештај о стручној оцени понуда у предметном поступку.
Имајући у виду наводе Републичке комисије у Решењу којим се делимично поништава
предметни поступак и обавезу Наручиоца да понови фазу стручне оцене понуда којом би оценила
све достављене сертификате, и то у року од 10 дана од дана пријема Захтева, Комисија за јавну
набавку образована Решењем 404-02-14/2013-01 од 06.08.2013. године сачињава поновни
Извештај о стручној оцени понуда у предметном поступку са приказом првобитног извештаја по
коме је донета одлука о додели Уговора на коју је и поднет захтев за заштиту права понуђача
''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13. Поступајући у складу са Донетим решењем о
делимичном поништењу поступка и поновне детаљне анализе достављених сертификата,
Комисија је утврдила да, је понуда подносиоца захтева ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд,
Шекспирова 13 неприхватљива.
По члану 107. Став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) Наручилац
је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве
понуде. Како на основу овог извештаја о стручној оцени понуда није прибављена ниједна
прихватљива понуда, нису се стекли услови за доделу уговора. Директор Агенције за заштиту
животне средине, је на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама, и на основу
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда донео одлуку о обустави поступка 404-02-14/201301 од 27.11.2013. године уз детаљно писмено образложење.
Благовремено, односно, 05.12.2013. године у 15:01 часова, пре него што је одлука о обустави
поступка постала коначна, понуђач ''MIZMA IGBOS'' доо, Београд, Шекспирова 13 поднео је
захтев за заштиту права понуђача.
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Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, као наручилац је извршила
претходну проверу захтева за заштиту права којим је установљено да су испуњене процесне
претпоставке: благовременост, постојање активне легитимације на страни подносиоца, као и
потпуност захтева.
Комисија наручиоца је у извештају од 09.12.2013. године констатовала да су примедбе понуђача
„MIZMA IGBOS'' доо основане. На основу тог извештаја донето је решење о усвајању захтева за
заштиту права којим се усваја Захтев за заштиту права понуђача ''MIZMA IGBOS'' доо, Београд,
Шекспирова 13, поднет дана 05.12.2013. године, преко пуномоћника адвоката Момира Суботића
из Београда, Краљице Катарине 19 против Одлуке о обустави поступка број 404-02-14/2013-01 од
27.11.2013.године, у отвореном поступку ЈН О.П. 02/2013. Сходно овом решењу налажено је
Комисији образованој за ЈН О.П. 02/2013 за набавку резервних компоненти аутоматских
мониторинг станица за квалитет ваздуха (АМСКВ) са услугом одржавања и сервисирања
Решењем 404-02-14/2013-01 од 06.08.2013. године да у року од три дана поново изврши стручну
оцену понуда и сачини нови извештај о стручној оцени понуда, на основу кога ће бити донета
Одлука о избору најповољније понуде и достављена понуђачима у законском року.
Комисија наручиоца образована за набавку ЈН О.П. 02/2013 је 11.12.2013.године извршила
поновну стручну оцену достављених понуда и документације у склопу њих са становишта
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, предвиђених Законом и Конкурсном
документацијом Наручиоца утврдила следеће:
1. Руководећи се образложењем Решења Републичке комисије за заштиту права која је
прихватила наводе подносиоца захтева ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13 да
изабрани понуђач ''EQUINOX''DOO, Београд, Макаријева 1а - Заједничка понуда са ''AIGO
BS'' DOO, Београд, Синђелићева 9 није испунио обавезни услов који се односи на то да му
није изречена забрана обављања делатности која је на снази у време објављивања, односно
слања позива за подношење понуда, с тим у вези подносилац Захтева за заштиту права је
истакао да су достављене потврде издате након објављивања позива за подношење понуда,
али да је у потврди АПР-а која је издата на име понуђача ''EQUINOX''DOO, Београд, дана
12.09.2013. године наведен датум 16.08.2013. године, због чега није искључена могућност да
је понуђач у време објављивања позива за подношење понуда, дана 09.08.2013. године, имао
изречену забрану обављања делатности.
Услед напред наведеног, комисија је сходно члану 107. Став 1. ЗЈН понуду понуђача
''EQUINOX''DOO, Београд, Макаријева 1а - Заједничка понуда са ''AIGO BS'' DOO,
Београд, Синђелићева 9 одбила као неприхватљиву.
2. Даље, Руководећи се Решењем o усвајању захтева за заштиту права од 10.12.2013.
године да је Комисија дужна да понови стручну оцену понуда која претходи одлуци о
додели уговора, Комисија је извршила преглед и анализу достављене понуде понуђача
''MIZMA IGBOS'' доо Београд, Шекспирова 13, односно Комисија је извршила поновну
анализу свих достављених сертификата према захтевима из конкурсне документације, и
то:
испуњености додатних услова, дефинисаних у тендерској документацији под 3.2.
Доказивање испуњености додатних услова, 3.2.2. Да понуђач располаже довољним
техничким и кадровским капацитетoм,
в) има сертификовано особље
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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 и APC, EATON упс уређаја.
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 и APC, EATON упс уређаја.
• GRIMM анализатори : Понуђач ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, је
доставио фотокопију сертификата поименце за своје запослене и то: Саша Ракић, Ана
Драгојловић, Дејан Торбица, Зоран Булајић и Саша Михалић.
Сертификати су издати 2013. године.
Сертификате је издао ЕАS Еnvimet.
Приозвођач GRIMM Aerosol technik, по овереном преводу са енглеског језика, дао је Изјаву
(датирану 23. маја 2008.) о дистрибуцији и сервисирању компанији ЕАS Еnvimet, из које се види
да је дао и право да обучавају и сертификују своје клијенте за одржавање, сервисирање и
употребу инструмената.
Из наведеног пристиче да су сертификати запослених у ''MIZMA IGBOS'' DOO, као
продајног и сервисног заступника фирме ЕАS Еnvimet, за GRIMM анализаторе издати уз
видљиву следивост овлашћивања, па су стога прихватљиви.
• ЕАS Envimet анализатори : Понуђач ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, је
доставио фотокопију сертификата поименце за своје запослене и то: Саша Ракић, Ана
Драгојловић, Дејан Торбица, Зоран Булајић и Саша Михалић.
Сертификати су издати 2013. године.
Сертификате је издао ЕАS Еnvimet, произвођач опреме.
Приозвођач ЕАS Еnvimet, по овереном преводу са енглеског језика, дао је Овлашћење у
(датирано Августа 2013.) којим је потврђено да је ''MIZMA IGBOS'' DOO продајни и сервисни
заступник фирме ЕАS Еnvimet.
Из наведеног пристиче да су сертификати запослених у ''MIZMA IGBOS'' DOO, као
продајног и сервисног заступника фирме ЕАS Еnvimet, за ЕАS Envimet анализаторе
прихватљиви, јер су издати од произвођача опреме.
TELEDYNE-API анализатори: Понуђач ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, је
доставио фотокопију сертификата поименце за своје запослене и то: Саша Ракић, Ана
Драгојловић, Дејан Торбица, Зоран Булајић и Саша Михалић.
Сертификати су издати 2013. године.
Сертификате је издао ЕАS Еnvimet.
Приозвођач Teledyne, по овереном преводу са енглеског језика, дао је Изјаву (датирану 26. јуна
2007.) о дистрибуцији производа компаније Teledyne компанији ЕАS Еnvimet. У том својству ЕАS
Еnvimet је овлашћен да нуди, продаје, интегрише, инсталира, управља, одржава и поправља ТAPI производе.
•
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Као допуну стручној оцени Понуда, по питању сертификата за TELEDYNE-API анализаторе, које
је такође издао издао ЕАS Еnvimet, Комисија је узела у разматрање и Мишљење о степену
подударности аутоматских гас-анализатора типа EAS Envimet и API Teledyne. Начелник
одељења за Националну лабораторију и Руководилац Групе за калибрациону лабораторију су за
потребе додатне стручне оцене Понуда у отвореном поступаку јавне набавке за набавку
резервних компоненти аутоматских мониторинг станица за квалитет ваздуха (АМСКВ) са
услугом одржавања и сервисирања (број ЈН О.П. 02/2013), дали стручно мишљење на основу
процедура и параметара калибрације аутоматских гас-анализатора EAS Envimet и API Teledyne.
Њихово мишљење је да су анализатори подударни, а у функционалном делу еквивалентни.
Одржавање и сервисирање оба типа аутоматских гас-анализатора за потребе оперативног
функционисања, према званичним Упутствима произвођача опреме и пратећој документацији,
реализује се по истим процедурама, најчешће са истоветним потрошним материјалом и
резервним деловима.
Комисија је уважила ова мишљења и закључила да прихвати сертификате од произвођача
опреме ЕАS Envimet анализатора због директне везе произвођача опреме и издаваоца
сертификата.
Из наведеног пристиче да су сертификати запослених у ''MIZMA IGBOS'' доо, као
продајног и сервисног заступника фирме ЕАS Еnvimet, за ТЕLEDYNE анализаторе
прихватљиви.
• SYNSPEC b.v. aнализатори: Понуђач ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, је
доставио фотокопију сертификата поименце за своје запослене и то: Саша Ракић, Ана
Драгојловић, Дејан Торбица, Зоран Булајић и Саша Михалић.
Сертификати су издати 2013. године.
Сертификате је издао ЕАS Еnvimet.
Приозвођач Synspec, по овереном преводу са енглеског језика, дао је Изјаву (датирану 26.
фебруара 2007.) да компанија ЕАS Еnvimet има овлашћења да нуди, продаје и одржава Synspec
производе.
Из наведеног пристиче да сертификати запослених у ''MIZMA IGBOS'' DOO, као продајног и
сервисног заступника фирме ЕАS Еnvimet, за SYNSPEC анализаторе нису прихватљиви, јер не
постоји следственост овлашћивања за обуку сервисера од произвођача опреме до понуђача
''MIZMA IGBOS'' DOO.
• LUFFT: Понуђач ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, је
доставио фотокопију сертификата поименце за своје запослене и то: Саша Ракић, Ана
Драгојловић, Дејан Торбица, Зоран Булајић и Саша Михалић.
Сертификати су издати 2013. године.
Сертификате је издао ЕАS Еnvimet.
Приозвођач LUFFT, по овереном преводу са енглеског језика, дао је Овлашћење (датирано 19.
марта 2013.) да компанија ЕАS Еnvimet има ексклузивна права да прибави тендерску
документацију и поднесе понуде, као и да пружи техничку и сервисну подршку за метеоролошке
станице WS200, WS300 и WS500 на територији Србије до краја 2013. године.
Из наведеног пристиче да сертификати запослених у ''MIZMA IGBOS'' DOO, као продајног и
сервисног заступника фирме ЕАS Еnvimet, за LUFFT опрему нису прихватљиви, јер не постоји
следственост овлашћивања за обуку сервисера од произвођача опреме до понуђача ''MIZMA
IGBOS'' DOO.
• TECORA узоркивачи Понуђач ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, је
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доставио фотокопију сертификата поименце за своје запослене и то: Саша Ракић, Ана
Драгојловић, Дејан Торбица, Зоран Булајић и Саша Михалић.
Сертификати су издати 2013. године.
Сертификате је издао ЕАS Еnvimet.
У достављеној документацији не постоји потврда да је произвођач TECORA узоркивача овластио
фирму ЕАS Еnvimet за обуку сервисера.
Из наведеног пристиче да сертификати запослених у ''MIZMA IGBOS'' DOO, као продајног и
сервисног заступника фирме ЕАS Еnvimet, за TECORA узоркиваче нису прихватљиви, јер не
постоји следственост овлашћивања за обуку сервисера од произвођача опреме до понуђача
''MIZMA IGBOS'' DOO.
• HORIBA анализатори Понуђач ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, је
доставио фотокопију "Потврде о обуци за сервисирање и заступнике продаје за системе праћења
квалитета животне средине" за свог запосленог Торбица. Дејана (у време кад је био запослени
фирме Интермеркур д.о.о.)
Сертификат издат 2010. године .
Сертификате је издао HORIBA GmbH.
У вези овог сертификата Комисија Наручиоца остаје при првобитној оцени да достављени
сертификат није прихватљив, као што је раније образложено и то:
Приликом прегледа понуде, детаљном анализом достављених сертификта у погледу испуњења
услова који су захтевани Конкурсном документацијом, утврђено је, да један од достављених
серификата, који се односи поименце на тачно одређено лице споран у погледу његове
валидности. Детаљном анализом утврђено је да одређени достављени сертификати понуђача
''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13 не садрже период важности, односно да
достављени серификат који се односи поименце на одређено лице није важећи.
Како би се утврдило тачно да ли је спорни сертификат валидан, сходно члану 93. Закона о јавним
набавкама, наручилац је дана 07.10.2013. године (број захтева:404-02-14/2013-1) упутио
поменутом понуђачу Захтев за додатним објашњењем у коме је од понуђача тражио да достави
периоде важности достављених сертификата како би са сигурношћу могло да се утврди да ли
достављени сертификати испуњавају додатне услове који су тражени Конкурсном
документацијом.
Дана 08.10.2013. године понуђач ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13 је доставио
објашњење број 308 од 08.10.2013. године по поднетом Захтеву у коме под кривичном и
материјалном одговорношћу изјављује да сертификати немају ограничен рок важности.
Услед наведеног одговора понуђача, Наручилац није искључио тврдње понуђача, али је
приликом процеса анализе понуда директним упитом произвођачу HORIBA анализатора, добио
званичан документован одговор којим произвођач HORIBA анализатора изјављује да је
приложени сертификат за HORIBA анализаторе на име Дејан Торбица неважећи, да понуђач
''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13 није овлаћени дистрибутер HORIBA
анализатора, да Дејан Торбица није присуствовао званичној сертификационој обуци за сервисно
особље HORIBA анализатора као и да сертификати обученог сервисног особља за HORIBA
анализаторе имају рок важности.
На основу горе наведног наручилац је на несумњив начин констатовао да је приликом
достављања понуде као и приликом достављања додатног појашњења од стране понуђача
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''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13, достављен неистинит податак (члан 82 став 3
Закона о јавним набавкама).
Услед свега напред наведеног, а поступајући у складу са Донетим решењем о делимичном
поништењу поступка и поновне детаљне анализе достављених сертификата, Комисија је
утврдила да, је понуда подносиоца захтева''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова 13
прихватљива, с обзиром да је накнадном детаљном анализом утврђено да је подносилац
захтева испунио минимум додатних услова из конкурсне документације који су били
захтевани у погледу кадровског капацита и то да:
в) има сертификовано особље
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 и APC, EATON упс уређаја.
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 и APC, EATON упс уређаја.
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.
Директор Агенције за заштиту животне средине, је 12.12.2013. године на основу
члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, број 124/2012), и на основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда од
11.12.2013.године донео Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке број ЈН О.П.
02/2013 понуђачу ''MIZMA IGBOS'' д.о.о., Београд, Шекспирова 13. (број понуде 275 од
16.09.2013.године). Одлука је истог дана послата понуђачима и објављена на порталу УЈН и
сајту Наручиоца. Понуђач ''MIZMA IGBOS'' д.о.о., Београд, Шекспирова 13 је потврдила
пријем одлуке као и понуђач ''EQUINOX'' д.о.о, Београд, Макаријева 1а – Заједничка понуда
са ''AIGO BS'' д.о.о, Београд, Синђелићева 9. дана 16.12.2013. године.
Дана 17.12.2013. године понуђач ''EQUINOX'' д.о.о, Београд, Макаријева 1а, као носиоц
заједничке понуде, обратио се са упитом за дозволу за увид и копирање документације из
поступка јавне набавке број ЈН О.П. 02/2013. На упит је позитивно одговорено и понуђач је истог
дана искористио своје право по члану 110. ЗЈН („Службени гласник Републике Србије“, број
124/2012.
Благовремено, односно, 18.12.2013. године у 10:58 часова, пре него што је одлука о додели
уговора постала коначна, понуђач ''EQUINOX'' д.о.о, Београд, Макаријева 1а, као носиоц
заједничке понуде поднео је захтев за заштиту права понуђача. Агенција за заштиту животне
средине, Руже Јовановић 27а, Београд, као наручилац је извршила претходну проверу захтева за
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заштиту права којим је установљено да је захтев благовремен и да постоји активна легитимација
на страни подносиоца.
Комисија је приступила разматрању поднетог захтева за заштиту права и закључила следеће:
У моменту вршења поновљене фазе стручне оцене понуда која је претходила доношењу
спорне ,,Одлуке о додели уговора“ од 12.12.2013.године, понуди која је изабрана као
најповољнија је истекао рок важности више од 25 дана као и гаранцији за озбиљност понуде.
Комисија наручиоца је пропустила да претходно преузме неопходне радње како би утврдила да
ли су разматране понуде и даље важеће. Понуђачима није упућен позив да се изјасне о статусу
својих понуда, односно да изразе сагласност да продужавају рок важности понуда и потврде да
ли остају при свим елементима своје понуде.
Понуда којој је истекао рок важности не може бити предмет разматрања и оцењивања, јер таква
понуда нема обавезујућу снагу нити се њена садржина може сматрати релевантном за
оцењивање.
Подносилац захтева је основано указао да наручилац у предметном поступку јавне набавке није
на правилан начин спровео стручну оцену понуда која је била основ за доношење ,,Одлуке о
додели уговора“ од 12.12.2013.године.
Како је комисија наручиоца дана 19.12.2013. године разматрала примедбе поднете у Захтеву за
заштиту права коју је поднео понуђач ''EQUINOX'' д.о.о, Београд, Макаријева 1а, као носиоц
заједничке понуде и утврдила да су примедбе понуђача основане, директор Агенције за заштиту
животне средине је усвојио Захтев за заштиту права, који је 18.12.2013.године поднео
понуђач ''EQUINOX'' д.о.о, Београд, Макаријева 1а, као носиоц заједничке понуде и обуставио
отворени поступак јавне набавке резервних компоненти аутоматских мониторинг станица за
квалитет ваздуха (АМСКВ) са услугом одржавања и сервисирања, с обзиром да нису испуњени
услови из члана 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),
односно Наручилац нема ниједну прихватљиву понуду.
Против ове одлуке о обустави поступка, пре него што је постала коначна, дана
30.12.2013. године у Агенцију за заштиту животне средине достављен је Захтев за заштиту
права понучађа ,,MIZMA IGBOS“д.о.о. од 30.12.2013. године.
Наручилац је сматрао да је Захтев неоснован из разлога из чл. 149. Ст.11 ЗЈН, који
предвиђа да (Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. овог члана, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока). Наиме, понуђач ,,MIZMA IGBOS“д.о.о. је 05.12.2013. године у

истом поступку јавне набавке већ поднео захев за заштиту права. У том моменту је већ било
очигледно да је истекао рок важења понуде, те да је Наручилац пропустио да захтева од
понуђача продужење рока. ,,MIZMA IGBOS“д.о.о. је морала или бар могла знати да
наручилац то није учинио већ у моменту подношења захтева за заштиту права од 05.12.2013.
године, те је тада требало да оспорава такво поступање наручиоца. Како то није учињено,
применом чл.149. Ст.11 ЗЈН, Понуђач ,,MIZMA IGBOS“д.о.о. је изгубио право да у новом
захтеву за заштиту права оспорава ове радње наручиоца за које је морао знати приликом
подношења претходног захтева за заштиту права.
Наручилац је стога уз свој одговор на поднети Захтев, комплетну документацију из
предметне набавке доставио Републичкој комисији на даље одлучивање.
Републичка комисија је одлучила да се усваја захтев за заштиту права понучађа
,,MIZMA IGBOS“д.о.о. од 30.12.2013. године и да се делимично поништава отворени
поступак јавне набавке резервних компоненти аутоматских мониторинг станица за квалитет
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ваздуха (АМСКВ) са услугом одржавања и сервисирања, ЈН О.П. 02/2013-01 у делу
доношења Одлуке о обустави поступка број 404-02-14/2013-01 од 20.12.2013. године. Својим
решењем Републичка комисија је наложила Наруичиоцу да надокнади трошкове поступка
заштите права и да у складу са чланом 90. ЗЈН затражи од понуђача да се изјасни о
продужењу рока важности понуде и гаранције.
Наруичилац је упутио тражени захтев понуђачу ,,MIZMA IGBOS“д.о.о. на који је он
позитивно одговорио и 17.01.2014. године доставио своју потврду о продужетку рока важења
понуде и финансијске гаранције.
Услед свега напред наведеног, а поступајући у складу са Донетим решењем
Републичке комисије о делимичном поништењу поступка и достављене потврде о
продуженом року важности понуде понуђача ''MIZMA IGBOS'' DOO, Београд, Шекспирова
13, која је и једина прихватљива, стврили су се услови да директор Агенције за заштиту
животне средине на основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012) донесе Одлуку о додели уговора
понуђачу ,,MIZMA IGBOS'' доо, Београд, Шекспирова 13.
На основу горе наведеног и на основу законског овлашћења, директор Агенције за
заштиту животне средине донео је Одлуку о додели уговора понуђачу ,,MIZMA IGBOS''
доо, Београд, Шекспирова 13, који је, у предметном поступку јавне набавке мале
вредности, поднео понуду број 275 од 16.09.2013.
У склопу свега напред наведеног, Директор Агенције за заштиту животне средине, донео је
Одлуку као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке, понуђач може Наручиоцу
поднети Захтев за заштиту права у року
од 10 дана од дана пријема исте.
ДИРЕКТОР
Филип Радовић

Доставити:
- Републичкој комисији за заштиту права
- Подносиоцима понуде:
- ,,MIZMA IGBOS'' доо, Београд, Шекспирова 13.
- ,,Equinox“ д.о.о. Београд, Макаријева 1а - Заједничка понуда са ''AIGO BS'' доо,
Београд, Синђелићева 9
- служби за јавне набавке,
- архиви
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