
  
 Република Србија 
 Министарство пољопривреде   
 и заштите животне средине                                                                            Број: 404-02-56/2015-06 

 АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               Београд, 04.12.2015. 

E-mail: office@sepa.gov.rs Немањина 22-26, 11000 Београд тел.: 011 2861080 
http://www.sepa.gov.rs Република Србија факс: 011 2861077 

 

 

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 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)  

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 

14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 16/2015 - Набавка екстра 

чистих гасова за лабораторију, достављамо Вам одговор на следећe питањe: 

 

U dodatnim uslovima u postupku javne nabavke male vrednosti – Nabavka ekstra cistih gasova 

za lab JNMV 16/2015, naveli ste u tacki 2 sledece zahteve za dostavljanje dokaza: 

 
      2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке дефинисани чл. 76. ЗЈН  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач  

доказује достављањем следећих доказа:  

2.1 Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни технички капацитети –  

Понуђач мора доставити доказ да поседује пунионицу за пуњење течних гасова 

Доказ (2.1): Достављање копијерешења о употребнојдозволиза 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 и17025(лабораторија за 

хемијска,механичка испитивања и еталонирање) 

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 

Доказ (2.3): Достављањем фотокопија саобраћајне дозволе за возило и фотографије возила са предње 

и задње стране,такода 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 материјали-

сертификоване по ISO guide 34и да је одређивање референтних вредности засновано на стандардима 

ISO6142 и  ISO6143 

Доказ (2.4): Достављањем фотокопије сертификоватапо ISO guide 34ифотокопије потврде 

акредитационог тела да је понуђач акредитован за производњу калибрационих гасова у складу 

саISO6142 и  ISO6143(копијакао примеризгледасетрификата). 

 

Molimo Vas da proverite sve zahtevane uslove jer se odnose na partiju 1 – EKSTRA CISTI 

GASOVI a ne na celu javnu nabavku kako je u dodatnim uslovima i zahtevano.. 

 

Одговор: 

 

Да ови услови се односе на партију 1, док за партију 2 важи следећи услов: 

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. 

 

Овај допис представља саставни део конкурсне документације. 
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