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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/1 и 

68/15) Министарство пољопривреде и заштите животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22- 26 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН ОП 2/2017 

 

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: орган у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
са својством правног лица 

Врста поступка: Јавна набавка у отвореном поступку; Број јавне набавке: ЈН ОП 2/2017 

Врста предмета јавне набавке:  Добра   Набавка је обликована у две партије 

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

Предмет јавне набавке: – ПАРТИЈА 1 - Систем за аутоматску доставу узорака за анализу 

гасном хроматографијом – аутосамплер; 

Процењена вредност партије 1 је до  2.350.000,00 динара, без пореза на додату вредност 

            Набавка је предвиђена Планом набавке за 2017. годину (редни број 1.1.2) у износу од  

20.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 24.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Средства за предметну јавну набавку  обезбеђена су буџетом Републике Србије за 

2017. годину (позицијa 512).  

Уговорена вредност: 2.300.000,00 динара без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена  

Број примљених понуда: 1              Број прихватљивих понуда: 1 

Понуђена цена: 2.300.000,00 динара без ПДВ  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14. фебруар 2017. године 

Датум закључења уговора: 1. март 2017. године ( број уговора 404-02-13/2017-06 ) 

Основни подаци о добављачу: ,,DSP  CHROMATOGRAPHY“ д.o.o., Београд , ул.:  

Булевар Милутина Миланковића    број  120г,  матични  број:  06767567,  ПИБ:   100135044 

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 ЈН  ОП 2/2017 
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