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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 

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 05/2017 

Резервни делови опреме и потрошни материјал за инструменате у  Калибрационој 

лабораторији 

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 јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности. 

Врста предмета јавне набавке: добра 

Предмет јавне набавке: Резервни делови опреме и потрошни материјал за инструменате у  

Калибрационој лабораторији 

Број јавне набавке: ЈН МВ 05/2017;  

Процењена вредност набавке: Укупна процењена вредност јавне набавке је 808.000,00 

динара,  без пореза на додату вредност; 

Набавка је предвиђена Планом набавке за 2017. годину (позиција: 1.1.8) у износу од  

808.000,00 динара без ПДВ-а. 

Средства за предметну јавну набавку  обезбеђена су буџетом Републике Србије за 2017. 

годину (позицијa 426).  

Набавка није обликована у партијама  

Назив и ознака из општег речника набавке: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу; 

24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије; 24315000 - Разне неорганске 

хемикалије; 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена  

Уговорена вредност: 754.000,00 динара без ПДВ, са ПДВ-ом износи 904.800,00 динара 

Број примљених понуда: 1  

Број прихватљивих понуда: 1 

Најнижа понуђена цена: 754.000,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена: 754.000,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19. септембар 2017. године  

Датум закључења уговора: 03. октобар 2017. године 

Број уговора: 404-02-50/2017-06 

Период важења уговора: годину дана 

Измене и допуне уговора могу се вршити у писаној форми - закључивањем анекса уговора. 

Основни подаци о добављачу: ,,Мизма Игбос“ д.o.o. Ул. Шекспирова број 13.; матични 

број 20462221, ПИБ 105906699, број рачуна 275-0010228222502-02, отворен код SOCIETE 

GENERALE SERBIA. 

                                                                                      Комисија за јавну набавку ЈН МВ 05/2017 
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