Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине

Број: 404-02-43/2016-06

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 18.08.2016.

На основу чланова 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и
68/15) објављује се:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA
у поступку јавне набавке у отвореном поступку број ЈН ОП 2/2016:

Материјали за посебне намене
Назив и адреса наручиоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине - АГЕНЦИЈА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца: www.sepa.gov.rs
Врста Наручиоца: државни орган у саставу министарства
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка у отвореном поступку;.
Врста предмета јавне набавке: добра
Предмет јавне набавке: Материјали за посебне намене
Набавка је обликована у десет партија

ПАРТИЈА 1 - п.а. хемикалије; Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске
хемикалије; Процењена вредност партије 1 је до 170.000,00 динара, без пореза на додату
вредност
ПАРТИЈА 2 - Специјалне п.a. хемикалије; Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне
неорганске хемикалије; Процењена вредност партије 2 је до 57.000,00 динара, без ПДВа
ПАРТИЈА 3 - Стандарди за гасну хроматографију; Шифра из О.Р.Н. је: 24324400 –
Једињења са азотним функцијама; Процењена вредност партије 3 је до 670.000,00
динара, без пореза на додату вредност
ПАРТИЈА 4– Потрошни материјал за ЕЛГА апарате за воду; Шифра из О.Р.Н. је:
24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије Процењена вредност партије 4 је
до 420.000,00 динара, без ПДВ-а
ПАРТИЈА 5 - Потрошни материјал за DIONEX I RADIOMETER; Шифра из О.Р.Н. је:
38430000 - Апарати за детекцију и анализу; Процењена вредност партије 5 је до
880.000,00 динара, без пореза на додату вредност
ПАРТИЈА 6 - Потрошни материјал за AGILENT Technologies; Шифра из О.Р.Н. је:
38430000 - Апарати за детекцију и анализу; Процењена вредност партије 6 је до
2.100.000,00 динара, без пореза на додату вредност
ПАРТИЈА 7 - Потрошни материјал за PERKIN ELMER AAnalyst 200/600; Шифра из
О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати за детекцију и анализу; Процењена вредност партије 7 је
до 650.000,00 динара, без пореза на додату вредност
ПАРТИЈА 8 – Филтер папир; Шифра из О.Р.Н. је: 15994200 – Филтер хартија;
Процењена вредност партије 8 је до 500.000,00 динара, без ПДВ-а
ПАРТИЈА 9 - Лабораторијски пластични материјал; Шифра из О.Р.Н. је: 19520000 –
Производи од пластичних маса; Процењена вредност партије 9 је до 100.000,00 динара,
без пореза на додату вредност
ПАРТИЈА 10 - Лабораторијско стакло; Шифра из О.Р.Н. је: 33790000 - Лабораторијски,
хигијенски или фармацеутски предмети од стакла; Процењена вредност партије 10 је до
130.000,00 динара, без пореза на додату вредност
Број јавне набавке: ЈН ОП 2/2016
E-mail: office@sepa.gov.rs
http://www.sepa.gov.rs

Немањина 22-26, 11000 Београд
Република Србија

тел.: 011 2861080
факс: 011 2861077

Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена", уколико су испуњени сви услови
наведени у конкурсној документацији.
За оцену понуда ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок за испоруку добара.
Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене и рок за испоруку добара, као најповољнија ће
бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се преузима у складу са одредбама члана 62. став 1. Закона о јавним
набавкама, односно са Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs. или са интернет странице наручиоца:
www.sepa.gov.rs.
Услови за учешће у поступку јавне набавке:
Право на учешће у поступку јавне набавке имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка
лица која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку у складу са чланом 75. и 76.
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15). у понуди понуђач доставља
доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. а у складу са чланом 77. ЗЈН, у
оргиналу или фотокопији. Докази из члана 77 став 1. тачка2.и 4. не могу бити старији од 2 (два) месеца
пре отварања понуда.
Напомена:
У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. ЗЈН, лице уписано у регистар понуђача Агенције за
привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова
из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) ЗЈН, уколико је регистрација понуђача на дан отварања понуде
активна у регистру који је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, као и на
интернет станици Управе за јавне набавке. У случају таквог недостављања доказа уз понуду, понуђачи
су дужни да на основу члана 79. став 5.ЗЈН, да у понуди наведу интернет адресу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Начин и рок подношења понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији треба навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УЛИЦА РУЖЕ
ЈОВАНОВИЋА БР. 27А, 11160 БЕОГРАД са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку у отвореном

поступку број ЈН ОП 2/2016 – Материјали за посебне намене, за партију број _____
(навести редне бројеве партија за које се подноси понуда) – НЕ ОТВАРАТИ".”.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 20.09.2016. закључно са 10:30
часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана 20.09.2016. године у 11:00
часова у просторијама Агенције за заштиту животне средине у Београду, улица Руже Јовановића бр.
27А, у сали за отварање.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача
у поступку отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 20 (двадесет) дана од дана
јавног отварања понуда.
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити
при запошљавању и условима рада:
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 - Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике
Србије, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs;
Заштити при запошљавању, условима рада - Министарство рада, запошљавања и социјалне политике,
Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса www.minrzs.gov.rs.
Контакт (лице или служба)
Све додатне информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом и припремањем
понуде заинтересована лица могу тражити у писаном облику на е-mail: office@sepa.gov.rs
CC: Зоран Стојановић zoran.stojanovic@sepa.gov.rs

