Република Србија
Министарство
заштите животне средине

Број: 404-02-36/2017-06-10

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 09.10.2017. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/1 и
68/15) Министарство заштите животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22- 26
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 1
јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 04/2017
Назив и адреса наручиоца: Министарство заштите животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца: www.sepa.gov.rs
Врста Наручиоца: орган у саставу Министарства заштите животне средине са својством
правног лица
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности; Број јавне набавке: ЈНМВ 04/2017
Врста предмета јавне набавке: Добра Набавка је обликована у седам партија
Назив и ознака из општег речника набавке за Партију 1: 24300000 - Основне неорганске
и органске хемикалије;
Предмет јавне набавке: – ПАРТИЈА 1 - КИСЕЛИНЕ;
Процењена вредност партије 1 је до 167.000,00 динара, без пореза на додату вредност,
односно 200.400,00 рсд са ПДВ-ом.
Уговорена вредност: 228.625,47 динара без ПДВ.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Најнижа понуђена цена: 198.618,37 динара без пдв-а
Највиша понуђена цена: 440.090,00 динара без пдв-а
Број примљених понуда: 4

Број прихватљивих понуда: 3

Понуђена цена: 228.625,47 динара без ПДВ
Напомена: Процењена вредност Партије 1 је до 167.000,00 динара, без пореза на додату
вредност, односно 200.400,00 рсд са ПДВ-ом. Позив за подношење понуде и конкурсна
документација за наведену јавну набавку објављени су на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца дана 10.08.2017. године. За партију 1. су благовремено пристигле
понуде четири (4) понуђача, од којих је једна имала битан недостатак понуде, док су остале
три испуњавале све захтеве сем да су све четири понуде прешле процењену вредност
набавке. Наручилац се при одређивању процењене вредности за партију 1. руководио ценама
које је добио у набавци предметног добра за 2016. годину, када је добијена цена мања од
просечне тржишне цене. У садашњој набавци, цене из прихваћене понуде нису веће од
упоредиве тржишне цене, али су све пристигле понуде веће од процењене вредности за
Партију 1. Наручилац је по критеријуму најниже цене рангирао одговарајуће понуде и донео
Одлуку о прихватању понуде ,,Proanalytica“д.о.о. из Београда за укупну цену без ПДВ-а у
износу од 228.625,47 рсд, односно 274.350,57 рсд са ПДВ-ом.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 29. август 2017. године
Датум закључења уговора: 04. октобар 2017. године ( број уговора 404-02-48/2017-06 )
E-mail: office@sepa.gov.rs
http://www.sepa.gov.rs

Немањина 22-26, 11000 Београд
Република Србија

тел.: 011 2861080
факс: 011 2861077

Основни подаци о добављачу: 2. ,,PROANALYTICA“д.о.о, Булевар уметности бр.27, Нови
Београд, матични број 17242806, ПИБ 100164032,
Период важења уговора: Уговор се закључује на 12 (дванаест) месеци од дана закључења.
Измене и допуне уговора могу се вршити у писаној форми - закључивањем анекса уговора.
Комисија за јавну набавку ЈНМВ 04/2017

