Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине

Број: 404-02-56/2015-06

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 04.12.2015.

Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку ЈН МВ 16/2015 - Набавка екстра чистих гасова за лабораторију (ознака из Општег речника набавки:
24110000 - Индустријски гасови; 24324400 – Једињења са азотним функцијама))
Комисија Агенције за заштиту животне средине, образована у складу са чланом 54, став
2 Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), за
јавну набавку мале вредности ЈН МВ 16/2015 - - Набавка екстра чистих гасова за
лабораторију, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник
РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) врши следећу измену конкурсне документације:
 На страни бр. 7/43 конкурсне документације наведени су само услови за партију 1
и сада се исправком поставља и додатни услов за партију 2 и то:
,,Рок трајања појединачних стандарда мора бити најмање 18 месеци од датума
испоруке, док за више компонентне смеше рок трајања мора бити најмање 12 месеци
од датума испоруке истих“
НАКОН ИЗВРШЕНИХ ИЗМЕНА на страни 7/43 конкурсне документације додатни
услови гласе
2.1 Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни технички капацитети –
Понуђач мора доставити доказ да поседује пунионицу за пуњење течних гасова (само за
партију 1)
Доказ (2.1): Достављање копије решења о употребној дозволи за пунионицу
2.2 Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона - Потребни технички капацитети
Понуђач мора доставити доказ да је сертификован по SRPS ISO 9001, 14001 и 17025
(лабораторија за хемијска,механичка испитивања и еталонирање) - (само за партију 1)
Доказ (2.2): Достављањем фотокопије важећег сертификата SRPS ISO 9001, 14001 и 17025
2.3 Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона - Потребни технички капацитети
Понуђач мора доставити доказ да поседује специјално возило са хидро лифтом за
самоутовар-самоистовар посуда течног азота (само за партију 1)
Доказ (2.3): Достављањем фотокопија саобраћајне дозволе за возило и фотографије возила
са предње и задње стране,тако да се виде таблице и ознаке
2.4 Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона - Потребни технички капацитети
Понуђач мора доставити доказ да су гасне смеше-сертификовани референтни материјалисертификоване по ISO guide 34 и да је одређивање референтних вредности засновано на
стандардима ISO 6142 и ISO 6143 (само за партију 1)
Доказ (2.4): Достављањем фотокопије сертификовата по ISO guide 34 и фотокопије потврде
акредитационог тела да је понуђач акредитован за производњу калибрационих гасова у складу са ISO
6142 и ISO 6143 (копија као пример изгледа сетрификата.

2.5 Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона - Потребни технички капацитети
Рок трајања појединачних стандарда мора бити најмање 18 месеци од датума испоруке, док за
више компонентне смеше рок трајања мора бити најмање 12 месеци од датума испоруке
истих. (само за партију 2)
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Доказ (2.5): Понуђач мора доставити анализе лотова стандарда
I
 У складу са тим врши се измена и у поглављу: IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ, на страни 9/43 у тачки 5. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ а
подтачком 10.) Докази о испуњењу, додатниx условa из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни
пословни капацитети, тако да после извршених измена под тачка 10.) гласи:

Доказ (2.1): копија решења о употребним дозволама за пунионицу (само за партију 1)
Доказ (2.2): фотокопије сертификата SRPS ISO 9001, 14001 и 17025(само за партију 1)
Доказ (2.3): фотокопија саобраћајне дозволе за возило и фотографије возила са предње и
задње стране да се виде таблице и ознаке (само за партију 1)
Доказ (2.4): фотокопија сертификовата по ISO guide 34, фотокопије потврде
акредитационог тела (само за партију 1)
Доказ (2.5): доставити техничке спецификације понуђених стандарда, а да се приликом
испоруке стандарда ОБАВЕЗНО доставе анализе лотова истих (само за партију 2)
- Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је петак
11. децембар 2015. године до 10:30 часова.
- Датум отварања понуда је уторак 11. децембар 2015. године у 11:00 часова

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.

Kомисијa за јавну набавку ЈН МВ 16/2015

