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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара
Врста поступка:
Отворени поступак
Предмет јавне набавке:
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УЗОРКОВАЊЕ ВАЗДУХА
Број јавне набавке:
ЈН ОП 3/2018

Београд
фебруар 2018. године
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12), Законa о
изменама и допуни Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 14/15) и Закона о
изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15) - у
даљем тексту: ЗЈН, чл.
2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку бр. 404-02-14/2018-06 о д
02.02.2018. и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 119-01-9/2018-06 о д
02.02.2018. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за праћење
квалитета ваздуха и занављање опреме за узорковање ваздуха
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I OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу
НАЗИВ: Министарство заштите животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
АДРЕСА: Београд, Немањина 22- 26, (Управна зграда Агенције се налази на адреси: Руже
Јовановића бр. 27А)
1. Интернет страница Наручиоца: www.sepa.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном
поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
3. Врста предмета јавне набавке: Добра
4. Предмет јавне набавке ЈН ОП 3/2018 је одржавање за изабране АМСКВ државне мреже за
праћење квалитета ваздуха
5. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Назив и ознака из општег речника набавке: 38432100 – Апарати за анализу гаса; 50413100
Услуге поправке и одржавања опреме за детекцију гаса; 90731000 - Услуге у вези са
загађењем ваздуха; 90731800-8 - Праћење концентрације суспендованих честица у ваздуху.
7. Јавна набавка није обликована у партијама
8. Контакт (лице или служба): Милица Васиљевић
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од
стране наручиоца на Порталу јавних набавки. Све додатне нформације или појашњења у вези са
конкурсном документацијом и припремањем понуде могу се добити сваког радног дана у периоду
од 10,00 до15,00 часова на
е-маил: office@sepa.gov.rs, или milica.vasiljevic@sepa.gov.rs а такође
факсом на број: 011/28-610-77
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева,
одговор/појашњење објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН ОП 3/2018 су добра – Набавка резервних делова са уградњом за
изабране АМСКВ државне мреже за праћење квалитета вазудха и занављање опреме за
узорковање ваздуха (ознака из Општег речника набавки: 38432100 – Апарати за анализу гаса;
50413100 Услуге поправке и одржавања опреме за детекцију гаса; 90731000 Услуге у вези са
загађењем ваздуха; 90731800-8 Праћење концентрације суспендованих честица у ваздуху.
2. Набавка није обликована у партијама
Набавка резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за праћење квалитета
ваздуха и стандардни референтни узоркивач ваздуха за гравиметријско одређивање масених
концентрација суспендованих честица ПМ10 и ПМ2.5
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(врста, техничке карактеристике, количина и опис добара )

1. Опште информације
Овим поступком се oбезбеђује поуздан рад за изабране АМСКВ државне мреже за праћење
квалитета ваздуха и обезбеђење записа података самог мерења и њихов пренос до централног
софвера. Ради се о опреми за праћење стања квалитета ваздуха у државној мрежи АМСКВ на
подручју Републике Србије
2. Спецификација:
Изабране АМСКВ станице државне мреже (са параметрима) за одржавање и сервисирање у
2018. години.
Табела 1.
STANICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Kikinda Centar
Novi Sad SPENS
Novi Sad Liman
Loznica-alternativno Beočin
Sremska Mitrovica
Pančevo Sodara
Beograd Stari grad
Beograd Pančevački most
Beograd Novi Beograd
Beograd Mostar
Beograd Vračar
Beograd Zeleno brdo
Šabac
Kostolac
Valjevo
Smederevo Centar
Smederevo Carina
Obrenovac Centar
Bor Brezonik
Bor Gradski park
Bor Institut RIM
Kragujevac
Zaječar
Čačak
Užice
Kraljevo
Kruševac
Kamenički Vis EMEP
Niš O.š. Sveti Sava
Niš IZJZ Niš
Kopaonik
Vranje

KOD
RS1002A
RS1007A
RS1008A
RS1009A
RS1010A
RS1014A
RS1018A
RS1019A
RS1023A
RS1025A
RS1026A
RS1027A
RS1028A
RS1030A
RS1041A
RS1032A
RS1034A
RS1033A
RS1043A
RS1044A
RS1045A
RS1046A
RS1049A
RS1050A
RS1052A
RS1053A
RS1054A
RS1055G
RS1056A
RS1057A
RS1058A
RS1059A

SO2 NO2 CO O3
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2

SO2
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2
SO2

NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
NO2
X

NO2
NO2
NO2
NO2

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

O3

CO
CO

O3

CO
CO
CO
CO
X
CO
CO
X

O3
X
X
O3

O3
O3
X
X
X
X
X

PM10
GRIMM
X
PM10
X
X
X
PM10
PM10
PM10
PM10
X

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

X
X
O3
O3

CO

O3
X

X
X
X
PM10
X
PM10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PM10
X
X

X
X
X
X
X

SO2
SO2
SO2
SO2
SO2

NO2
NO2
NO2
NO2

mobilna AMSKV

SO2

NO2

CO

X

PM10

Kosjerić

SO2

NO2

CO

O3

PM10
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Потрошни материјал, резервни делови и опрема за државну мрежу
АМСКВ станица у 2018. години

OPIS

KOL

OPŠTI DELOVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Priključak za cev fi6, npt 1/4 inox sa holenderom, ferulom i back ferulom)
Priključak za cev 1/8, npt 1/4 male holenderom, ferulom i back ferulom)
47 mm PTFE filteri za zaštitu od prašine0,1 (1 pakovanje= 25 kom.)
47 mm PTFE filteri za zaštitu od prašine0,25 (1 pakovanje= 25 kom.)
Set “O” prstenova i sinter filter (pak =10 kom)
Set za održavanje Pumpe CO,SO2,O3 novi tip
Set za održavanje Pumpe NOX
Filter DFU
Nosaci - ležaj za pumpu- set 3 kom
Ozone scruber for pump Nox
Solenoidni ventil 3/2-00160756
Napajanje 24V DC
Pumpa za SO,CO,O3-0077480200
SO2 -EAS- E 100

10
5
10
10
5
30
5
40
5
8
3
3
10

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PMT Optical filter 330NM-2720000
Lens,UV filter-2690000
Lens,PMT -2700000
Set "O"ring-OR0000001
Set "O"ring-OR0000016
Set "O" ring -OR0000015
Set "O" ring -OR0000084
KIT, REPLACMENT COOLER ASSY - 014610000
UV driver GEN2-61930000
UV lamp-2690000
CD,PMT Preamp VR, M100E-041800400
PWR suply SW 12+-PS200000038
PWR suply SW, +5V, +/-15V - PS0000029
PCA, M100E UV REF DETECTOR - 050630100
PMT Lamp, SO2 - 013400000
ASSY, KICKER, M100A/E - 013390000
PCA, Relay Board - 039550200
NO/NOx/NO2- EAS - E 200

10
10
10
10
10
10
10
5
5
10
5
5
5
3
2
5
3

31
32
33

CD filter 665nm - 2730000
Set "O"ring reakcion sleeve - OR0000002
Set "O"ring reakcion sleeve manifold - OR0000044

10
20
10
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34
35
36
37
38
39
40
41
41
43
44
45
46
47
48
49

PCA Motherboard gen 5-1-5802100
PCA PMT,PREAMP VR M200E - 041800500
PMT lampa - 13400000
ORING, (USED W/ FT10) - OR0000034
ORING, FLOW CONTROL - OR0000039
Reley PCA card W/relays, E series-041350000
Set ventila molly/hicon M200E - 0044610000
KIT, REACTION CELL REBUILD - KIT000051
ASSY moly konverter w/O3 destructor - 018720100
Replacement moly know welded cartrige with heater-062390000
Kit replacment cooler assy-14610000
PCA flow pressure sensor - 040030800
SLEEVE, REACTION CELL - 001330000
PCA Relay Board
PWR suply SW 12+-PS200000038
PWR suply SW, +5V, +/-15V - PS0000029
CO -EAS- E 300

1
3
1
30
30
1
20
5
2
2
5
8
5
2
5
3

50
51
52
53
54
55
56
57
58

IR Source-assy-9550500
PWR supply 12V 40W,-PS000025
PWR supply 15,+-5-40W-PS0000011
Reley K1
Retrofit Sync dmod detector- KIT000178
samppl/cal ventil M300E-009545030A
Thermistor bench whell-003291500
ORIFICE, 13 MIL SAMPLE FLOW
PCA, Relay Board - 041350000
O3 -EAS- E 400

15
2
2
3
10
5
3
10
2

59
60
61
62
63
64
65

Assy HTR/THER,optical benc,03-024190000
Ozon scruberb -FL0000012
PCA ,DC HTR/temp sensor M400E-041440000
UV lamp generator-kit 006120100
UV Lampa za O3-kit 000289
Replacement charcoal filter-040660000
ORIFICE, 13 MIL (SAMPLE FLOW & OZONE GENERATOR) 000941000
Assy, Valve, VA42 w/Diode- 055560000
Relay Board - 039550100
PCA, UV Detector Pre-Amp, Bench - 041200000
PCA, UV Lamp Power Supply, Bench - 041660500
Assy, Heater/Thermistor - 041440000
PWR suply SW 12+-PS200000038
PWR suply SW, +5V, +/-15V - PS0000029
SVEN LECKEL -SEQ 47/50

1
10
1
3
4
10
5

66
67
68
69
70
71
72

3
1
2
2
2
5
3
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73
74
75
76
77

Carbon vanes (grafitne lopatice pumpe) za SL SEQ 47/50
Filter izduvni za SEQ 47/50
Filter pumpe za SEQ47/50
Prstenasti nosac filtera za SEQ47/50
Drzac-nosac fileltera set 2 kom(novi+upotrebljeni) za SL SEQ 47/50
PM10-2,5-1 GRIMM EDM 180

4
4
4
60
2

78

Kalibracija u ovlascenoj instituciji komplet sa redovnim servisosom pre
same kalibracije

2

79

Servis analizatora sa zamenom lasera , zamenom pumpe vakuma
SERVISNI -ZAMENSKI KOMPLET

2

80
81
82
83
84
85

Analizator za kontinualno merenje sumpordioksida-prilog 1
Analizator za kontinualno merenje azotovih oksida-prilog 1
Analizator za kontinualno merenje prizemnog ozona-prilog 1
Meteo senzor sa 5 parametara-prilog 1
Data loger za akvizicuju parametara -prilog 1
Standardni referentni uzorkivac vazduha za gravimetrijsko određivanje
masenih koncentracija suspendovanih čestica PM10 I Pm 2,5 u svemu
prema zahtevu iz Priloga 2

1
1
1
1
2
2

86

Automatski analizator suspendovanih cestica PM 10,PM2,5; u svemu prema
zahtevu iz priloga 1

1

87
88

89
90

ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE
Redovno mesečno održavanje i servisiranje - dva obilaska mesečno svih
AMSKV stanica iz Tab. 1 u svemu prema opisu aktivnosti i poslova datih u
Prilogu 3.
Redovno mesečno održavanje softverskog paketa "Košava V3" za
akviziciju podataka državne mreže AMSKV u svemu prema opisu aktivnosti
i poslova datih u Prilogu 4
VANREDNE INTERVENCIJE PO ZAHTEVU NARUCIOCA
Radni sat programera na centralnom akvizicionom sistemu Košava , a po
zahtevu korisnika-Prilog 4
Radni sat servisera po zahtevu korisnika , za intervencije na svim AMSKV
mreze SEPA-Prilog 3

12
12

30
70

3) Рок испоруке:
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе рок испоруке. Понуђени рок испоруке не може
бити дужи од 75 (седамдесетпет) дана, од дана закључења Уговора.
4) Место испоруке:
Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановића бр. 27а, Београд;
5) Третирање отпада
Понуђач је дужан да замењене делове који нису функционални, односно нису за употребу,
раздужи код Наручиоца или уз добијену писану сагласност представника Наручиоца, о свом
трошку са предметним отпадом поступи у складу са Законом о управљању отпадом („Службени
гласник Републике Србије“ број 36/2009 и број 88/2010) и важећим подзаконским актима.
6) Гарантни рок:
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Понуђач је дужан да у Обрасцу структуре цене наведе гарантни рок за предметна добра. Понуђени
гарантни рок не може бити краћи од минималног гарантног рока захтеваног од стране наручиоца, а
који је 6 месеци. Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје, тј потписивања пријема
предметних добара.
За квалитет извршених услуга гарантује и одговара Понуђач. Гаранција за квалитет извршених
услуга је минимално 6 месеци.

7) Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом пружања услуге уградње резервних делова, која је саставни
део предметне јавне набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона
о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Сагласно члану 75., 76. и 77. Закона о јавним набавкама заинтересовани понуђач је
обавезан да уз понуду приложи доказе за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН.
Документација може бити и у неовереној фотокопији. Наручилац може пре доношења
Одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја Комисије за
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за привредне регистре,
а у складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1) до 3) ЗЈН из разлога што је Регистар понуђача јавно доступан на
интернет страници надлежног органа: Агенција за привредне регистре (www.apr.gov.rs), као и на
интернет страници Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs), а у ком случају (недостављања
доказа уз понуду) су понуђачи дужни, на основу члана 79. став 6. ЗЈН, да у понуди наведу
интернет адресу на којој су тражени подаци јавно доступни.
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. став 1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:
1) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници
привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3) да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Докази o испуњености обавезних услова из члана 75. З ЈН су следећи:
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: /
2) Да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници
привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА, на
чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (Напомена: Ако
Уверење основног суда обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, није потребно посебно достављати Уверење
Вишег суда)
За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ
КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да понуђач
није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала.
ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:
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Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. (НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника, за сваког се доставља
уверење из казнене евиденције).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
3)
Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле
порезе и доприносе
Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
ИЛИ
Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле
порезе и доприносе,
Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
Напоменa: Докази наведени под тачкама 2, и 3 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре
отварања понуда
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2. ДОДАТНИ И ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне и остале
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чл. 76. Закона, и то:
Понуђач мора да докаже:
а) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: - неопходан пословни капацитет
- да је у претходне три године (2015, 2016. и 2017. године) имао реализована минимум 3 (три)
уговора о одржавању истог или сличног система АМСКВ на територији Републике Србије у
минималном износу по уговору од 5.000.000,00 без ПДВ-а.
б) Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом и то: неопходан технички
капацитет – да је понуђач овлашћени дистрибутер и сервисер предметне опреме ЕАS Envimet,
GRIMM, LUFFT, Teledyne API, Sinspek, централног софтвера за аквицију Кошава, Дата Логера
Хрчак
в) Да располаже неопходним кадровским капацитетом и то: - неопходан кадровски капацитет
- да у моменту подношења понуде понуђач има у радном односу најмање 3 (три) овлашћена
сервисера опреме ЕАS Envimet, GRIMM, LUFFT, Teledyne API, Sinspek, као софтверског пакета
Кошава, који ће бити ангажовани на извршењу јавне набавке.
Докази o испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН су следећи:
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
2.1 Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети :
а) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: - неопходан пословни капацитет
- да је у претходне три године (2015, 2016. и 2017. године) имао реализована минимум 3 (три)
уговора о одржавању истог или сличног система АМСКВ на територији Републике Србије у
минималном износу по уговору од 5.000.000,00 без ПДВ-а.
Доказ 2.1.а: Оверене потврде од стране наручилаца о извршењу уговора о одржавању АМСКВ
опреме реализоване у последње три године (2015, 2016. и 2017. година) у минималном износу од
5.000.000,00 по Уговору
Напомена:
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са
подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно
2.2 Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни технички капацитети:
б) Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом и то: неопходан технички
капацитет – да је понуђач овлашћени дистрибутер и сервисер предметне опреме ЕАS Envimet,
GRIMM, LUFFT, Teledyne API, Sinspek, централног софтвера за аквицију Кошава, Дата Логера
Хрчак.
Доказ 2.2.б: Као доказ понуђач прилаже писмо ауторизације произвођача опреме
Напомена:
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са
подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно
в) Да располаже неопходним кадровским капацитетом и то:-неопходан кадровски капацитет - да
у моменту подношења понуде понуђач има најмање 3 (три) овлашћена сервисера опреме ЕАS
Envimet, GRIMM, LUFFT, Teledyne API, Sinspek, као софтверског пакета Кошава, који ће бити
ангажовани на извршењу јавне набавке.
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Доказ 2.2.2.в: Као доказ понуђач прилаже писмо – сертификат произвођача, дистрибутера за
запослене о стручном оспособљавању сервисера за опрему ЕАS Envimet, GRIMM, LUFFT, Teledyne
API, Sinspek, Кошава
фотокопија пријаве/одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног фонда ПИО
(образац М или М3А), фотокопија важећег уговора о раду (за лица у радном односу), односно
уговора о обављању привремено повремених послова (за лица ангажована ван радног односа сходно
члану 197. Закона о раду), односно фотокопија важећег уговора о делу или уговора о допунском раду
(за лица ангажована ван радног односа сходно члану 199 и 202 Закона о раду)
Напомена:
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са
подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.
Понуђач je дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75. ст. 2. Закона,
образац 5. у конкурсној документацији).
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона. Наведене доказе о
испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за
јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђачи, учесници у заједничкој понуди или подизвођачи, који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач.
1) ЗЈН-а - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
Сходно члану 78. ЗЈН-а, понуђачи, учесници у заједничкој понуди или подизвођачи, који су
регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе
доказе да испуњавају обавезне услове из члана 75.став 1. ЗЈН-а (осим важеће дозволе надлежног
органа за обављање делатности, ако је таква дозвола захтевана конкурсном документацијом).
Понуђач, учесник у заједничкој понуди или подизвођач наводи у понуди да ли је уписан у
регистар понуђача (податак о упису у Регистар понуђача се наводи у Обрасцу бр.1).
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и даје документује на
прописан начин.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан
начин.
УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
А) Подизвођачи
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да извршење
јавне набавке делимично поверава подизвођачу, са навођем општих генералија о подизвођачу, као и
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико је понуђач у својој понуди навео да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу и уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће
бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тачка 1. до 3. ЗЈН.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у
претходном ставу ако потраживање није доспело.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
Наручиоца.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН.
Подизвођачи не могу допуњавати за понуђача захтеване додатне услове.
Б) Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1-3. ЗЈН, док остале захтеване услове испуњавају заједно.
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Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1)
податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу пред Наручиоцем, и
2)
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик
како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и
одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
Уколико понуду подноси група понуђача за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН.
Уколико понуду подноси страни понуђач
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Напомене:
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
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.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик и оверена
од стране судског тумача. Понуђачи су у обавези да за документацију која је дата на страном
језику, уз превод доставе и "изворни документ" на основу кога је извршен превод.
Техничка документација, сертификати и ауторизације се могу доставити и на енглеском језику.
2. ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и
68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач код другог понуђача, нити исто лице може учествовати у више заједничких
понуда.
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства,
техничку спецификацију, као и посебне захтеве, попуни и овери образац понуде, и остале
обрасце према захтевима из конкурсне документације, приложи тражене изјаве оверане на
захтевани начин, као и докумета прописана чланом 77. Закона о јавним набавкама, којим
доказује испуњеност услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за привредне регистре, а у
складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тачка 1) до 3) ЗЈН из разлога што је Регистар понуђача јавно доступан на интернет
страници надлежног органа: Агенција за привредне регистре (www.apr.gov.rs), као и на интернет
страници Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs), а у ком случају (недостављања доказа уз
понуду) су понуђачи дужни, на основу члана 79. став 5. ЗЈН, да у понуди наведу интернет адресу
на којој су тражени подаци јавно доступни.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове
из конкурсне документације.
Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду попуњени, потписани и
оверени печатом.
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и
исправљане коректором или рукописом морају се оверити печатом и потписом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је дужна да као саставни део
понуде достави Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке.
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених информација,
или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће
одбити као неосноване.
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о
независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована у партијама
4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
5.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима
Наручиоца. Обавезну садржину понуде чине:
1. Образац за оцену испуњености обавезних услова за учешће, попуњен, потписан и печатом
оверен - Образац бр. 1;
2. Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 2;
3. Образац структуре ценe, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 3;
4. Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 4;
5. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН, попуњен,
потписан и печатом оверен - Образац бр. 5;
6. Образац трошкова припреме понуде – попуњен, потписан и печатом оверен- Образац бр. 6
7. Образац изјаве о давању обзбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у
гарантном року – попуњен, потписан и печатом оверен – Образац бр. 7.
8. Модел уговора, попуњен, потписан и печатом оверен;
9. Споразум о заједничком извршењу набавке (доставља се само уколико понуду подноси
група понуђача);
10. Докази о испуњењу, додатниx условa из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни технички
капацитети
Доказ 10.1 ( 2.1.1.а):
- Оверене потврде од стране наручилаца о извршењу уговора о одржавању АМСКВ опреме
реализоване у последње три године (2015, 2016. и 2017. година).
Доказ 10.2 ( 2.1.2.б):
Као доказ понуђач прилаже писмо ауторизације произвођача опреме
Доказ 10.3 (2.1.3.в):
Као доказ понуђач прилаже писмо – сертификат произвођача, дистрибутера о
стручном оспособљавању сервисера за опрему ЕАS Envimet, GRIMM, LUFFT, Teledyne API,
Софверског решења Кошава,
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фотокопија пријаве/одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног фонда
ПИО (образац М или М3А), фотокопија важећег уговора о раду (за лица у радном односу), односно
уговора о обављању привремено повремених послова (за лица ангажована ван радног односа
сходно члану 197. Закона о раду), односно фотокопија важећег уговора о делу или уговора о
допунском раду (за лица ангажована ван радног односа сходно члану 199 и 202 Закона о раду)
Напомена:
Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 6) не представља обавезну
садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од
стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде,
сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.
6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Тражење додатних информација и/или појашњења телефоном, у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.
Све додатне информације, појашњења и упутства у вези са припремом понуде и
конкурсном документацијом, као и указивање на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, заинтересована лица могу захтевати/доставити у писаном облику и то
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана од пријема захтева за додатним
информацијама, појашњењима и упутствима у вези са припремом понуде и конкурсном
документацијом односно достављања примедби на недостатке и неправилности у конкурсној
документацији одговор објавити на Порталу јавних набавки РС и својој интернет страници.
Питања и евентуалне примедбе треба упутити на адресу АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ Београд, улица Руже Јовановића бр. 27 а, са назнаком: "За комисију за јавну набавку –
питања и/или примедбе у поступку јавне набавке бр. ЈН ОП 3/2018", или послати електронском
поштом на адресу office@sepa.gov.rs; СС: milica.vasiljevic@sepa.gov.rs
Такође, заинтересовано лице може факсом на број: 011/28-610-77 или непосредно предајом на
писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, односно доставити примедбе на недостатке и неправилности у конкурсној
документацији.
7.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно
накнадно доставља.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно
накнадно доставља.

своју понуду на
која документа
своју понуду на
која документа

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Београд, улица Руже Јовановића бр. 27А, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку бр. ЈН ОП 3/2018– НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН ОП 3/2018– НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку бр. ЈН ОП 3/2018– НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН ОП 3/2018– НЕ ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
8.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на
сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да
измени или да допуни конкурсну документацију.
Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим
набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
У случају продужења рока за подношење понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су
подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем
року за подношење понуда.
9.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
10.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе
краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок в а ж е њ а п о н у д е (од – до, око...и сл.), понуда
ће се сматрати неприхватљивом.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
11.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са
техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране
овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде (Образац бр.
6), сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.
12.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
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Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред наведених
услова Наручилац је предвидео као саставни део конкурсне документације (Образац бр. 5), коју су
понуђачи дужни доставити (као саставни део понуде) уредно попуњену, потписану и печатом
оверену.
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
14. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОКА ИСПОРУКЕ И ГАРАНТНОГ РОКА
14.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђач може да захтева аванс за позиције 1-86, максимално 50%, али у том случају Понуђач мора
као гаранцију за авансно плаћање доставити БЛАНКО МЕНИЦУ за повраћај аванса са меничним
овлашћењем на попуну у пуном износу средстава која се на овај начин уплаћују.
Наручилац не може исплатити ниједан износ по авансу, пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
За обезбеђење авансног плаћања Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора преда
Наручиоцу бланко сопствену меницу, која је неопозива, без права протеста и наплатива на први
позив, оверена и потписана од стране овлашћеног лица.
Понуђач је дужан да одмах достави Наручиоцу нови иструмент обезбеђења плаћања (меницу и
овлашћење) када се промени лице овлашћено за потписивање, односно када настану друге
околности због којих се претходно добијени инструмент обезбеђења плаћања не може реализовати.
Предата меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди
наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
За део средстава који није обухваћен авансом, Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун
Добављача у року до 45 (четрдесетпет) дана по пријему рачуна – фактуре понуђача, на основу
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.
Накнада за ставку – Обилазак АМСКВ станица и рад сервисера – ће се исплатити у 12 једнаких
месечних рада по добијању појединачних месечних фактура и месечних извештаја.
Накнада за ставку 89. и ставку 90. исплатиће се Понуђачу у року до 45 дана по добијању фактура и
извештаја о пруженим услугама по основу ванредних интервенција по захтеву Наручиоца.
Добављач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца.
14.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара
Испорука добара ће се обављати у складу са захтевом Наручиоца – по потписивању уговора, на
основу испостављене поруџбенице, потписане и оверене од стране овлашћеног лица
Наручиоца.
Понуђач је дужан да захтевана добра, која су предмет уговора, испоручи по упућеној поруџбеници,
на локацију Наручиоца, у складу са захтевом из поруџбенице. Понуђач ће испоруку добра које
је предмет ове јавне набавке извршити у року од максимално 75 дана, од дана закључења
уговора.
Испорука и квантитативно-квалитативни пријем добара вршиће се на локацији Наручиоца у
складу са захтевом, у свему према техничкој спецификацији (врсти и количинама), која је
саставни део уговора.
Трошкови транспорта падају на терет Понуђача.
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14.3. Захтев у погледу гарантног рока
За квалитет добара гарантује и одговара Понуђач.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе гарантни рок за предметна добра. Понуђени
гарантни рок за добра наведена у техничкој спецификацији не може бити краћи од минималног
гарантног рока захтеваног од стране наручиоца.
Гаранција на извршене услуге уградње, односно сервисирања и одржавања не може бити краћа
од 6 месеци од дана извршене услуге.
Гарантни период почиње да тече од дана примопредаје, тј. потписивања пријема
предметних добара.
14.4. Захтев у погледу рекламације
Свака примедба коју уочи представник Наручиоца, доставља се Понуђачу у писменом облику.
Понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од примљене рекламације изврши проверу. Уколико
се установи да испоручена добра нису исправна и задовољавајућа, Понуђач се обавезује да иста
замени за она одговарајућег квалитета у року од 30 дана од дана подношења писмене рекламације,
у противном Понуђач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране
Понуђача.
15. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са
понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану
92. ЗЈН.
16.
НАЧИН ДОСТАВЕ ПОНУДА
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 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 ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ, ул.
Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд – канцеларија бр. 24, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку добара – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА УГРАДЊОМ ЗА ИЗАБРАНЕ
АМСКВ ДРЖАВНЕ МРЕЖЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА И ЗАНАВЉАЊЕ
ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ ВАЗДУХА - ЈН ОП 3/2018– НЕ ОТВАРАТИ”.
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17.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 5.03.2018. године до 10:00
часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
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18.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана 5.03.2018. године у
10:15 часова у просторијама Агенције за заштиту животне средине у Београду, улица Руже
Јовановића бр. 27а.
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.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
19.
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
20.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је “најнижа понуђена цена”.
За оцену понуда ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када
постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом:
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.
Уколико и то изостане, најповољнија понуда ће бити изабрана жребом, извлачењем
цедуљица у присуству представника понуђача.
21.
СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Разлози за одбијање понуде:
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена,
2) уколико поседује битне недостатке,
3) уколико није одговарајућа,
4) уколико ограничава права Наручиоца,
5) уколико условљава права Наручиоца,
6) уколико ограничава обавезе понуђача,
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
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Напомена: Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи
понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене
и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
Битни недостаци понуде су:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни услови
прописани конкурсном документацијом)
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбезђења (у случају када је оно захтевано као
обавезни садржај понуде)
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву
за подношење понуда.
- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава
све услове из техничке спецификације .
- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Наручилац ће у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбити све
неприхватљиве понуде.
22.

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 20 (двадесет) дана од
дана јавног отварања понуда.
23.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по ранијим закљученим уговорима по јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН. Наручилац
може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. који се
односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврстан.
24.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Закључивање уговора са изабраним понуђачем: у року од 10 дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права;
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Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од
8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року понуђач није
дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити
било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Напомена: У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може да закључи уговор о јавној
набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, а на основу члана 112. став
2. тачка 5. ЗЈН.
Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109.став 2. Закон о јавним
набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се
неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
25.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

У случају доделе уговора у предметном поступку јавне набавке, понуђач коме буде додељен
уговор је дужан да приликом закључења, као средство финансијског обезбеђења достави
Наручиоцу:
1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану
и оверену, са меничним овлашћењем, у износу од 10% (опционо 15 %, за случај предвиђен
чланом 83. ЗЈН) од укупне вредности уговора без ПДВ.
2. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за повраћај аванса, прописно потписану и
оверену, са меничним овлашћењем за повраћај аванса, у износу који одговара вредности аванса из
овог уговора увећаног за вредност ПДВ-а.
Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење
одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),
- фотокопију Картона депонованих потписа,
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),
- фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке.
Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије и мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, неопозива и
безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо.
Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Добављач не извршава своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора.
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Добављач је дужан да одмах достави Наручиоцу нови иструмент обезбеђења плаћања (меницу и
овлашћење) када се промени лице овлашћено за потписивање, односно када настану друге
околности због којих се претходно добијени инструмент обезбеђења плаћања не може реализовати.
Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од дана истека рока за извршење свих
уговорених обавеза.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет)
дана након истека рока важности менице.
26. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и
неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови
подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи
ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су
прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима
имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се
као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати
понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник
изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
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27. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес
за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања Наручиоца
противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца
најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка јавне набавке рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки РС.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Нарчучиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члама 150. ЗЈН.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за
заштиту права на Порталу јавних набавки РС, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о додели уговора,
одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
Одговорно лице Наручиоца може донети одлуку да Наручилац предузме активности из напред
наведене алинеје пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање
активности Наручиоца у поступку јавн е набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци
проузроковало велике тешкоће у раду или пословању Наручиоца које су несразмерне вредности
јавне набавке, а која мора бити образложена.
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Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту
права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља
даље активности у поступку јавне набавке.
Чланом 151. став 1. ЗЈН прописана је садржина захтева за заштиту права.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе прописане чланом 151.
став 1. ЗЈН Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Закључак о одбацивању захтева за заштиту права Наручилац доставља подносиоцу захтева и
Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.
Против закључка Наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од 3 (три)
дана од дана пријема закључка понети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља Наручиоцу.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права,
на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Наручиоца односно Републичке комисије
о поднетом захтеву за заштиту права.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОД НОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем
тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду
о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број
840-30678845-06 уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у складу са Упутством о
уплати таксе, издатом од стране Републичке комисије за заштиту права у постпцима јавних
набавки (Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки – www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе").
Чланом 156. став 1. тачка 2) прописано је да је подносилац захтева за заштиту права дужан да на
одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу у износу од:
Тачка 2) - 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако
процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара.
Напомена:
У Упутству о уплати таксе дат је и начин уплате таксе из иностранства (на девизни
рачун Министарства финансија – Управе за трезор).
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Образац бр. 1
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
у поступку јавне набавке број ЈН ОП 3/2018: Набавка резервних делова са уградњом за изабране
АМСКВ државне мреже за праћење квалитета ваздуха и занављање опреме за узорковање
ваздуха

Ред.
број

Документ

Интернет адреса на којој се
документ може преузети
Прилог уз
понуду
(у случају недостављања
(заокружити
документа уз понуду)
одговарајуће)

1.

Извод из регистра Агенције за привредне
регистре,
односно извод из регистра
надлежног Привредног суда

ДА

НЕ

2.

Потврда надлежног органа да понуђач и
његов законски заступник није осуђиван за
неко
од
кривичних
дела
таксативно
наведених у члану 75. став 1. тачка 2. ЗЈН

ДА

НЕ

3.

Потврда надлежног пореског органа да је
понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима ДА
Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији

НЕ

4.

Решење о упису у регистар понуђача

ДА

НЕ

Потпис овлашћеног лица:

У
дана

2018.г.

М.П.

Напомена:
У колико се подноси заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у
довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Овлашћено лице сваког члана
групе понуђача потписује и печатом оверава свој примерак овог обрасца.
У колико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача
достави од стране подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац (уколико
понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача).

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН ОП 3/2018

страна 29 од 50

Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) дајем следећу

ИЗЈАВУ
Под

пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач

понуду подноси у поступку јавне набавке број ЈН ОП 3/2018: Набавка резервних делова са
уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за праћење квалитета ваздуха и занављање
опреме за узорковање ваздуха, подноси независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

У
дана

2018.г.

М.П.

Напомена 1: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Напомена 2: Уколико се подноси заједничка понуда потребно је да се овај образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки члан групе
понуђача потписује и печатом оверава свој примерак изјаве.
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Образац бр. 3
СТРУКТУРА ЦЕНА
ЈН ОП 3/2018 Набавка резеревних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за
праћење квалитета ваздуха и занављање опреме за узорковање ваздуха
Kolona
3
KOL

OPIS
OPŠTI DELOVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Priključak za cev fi6, npt 1/4 inox sa
holenderom, ferulom i back ferulom)
Priključak za cev 1/8, npt 1/4 male
holenderom, ferulom i back ferulom)
47 mm PTFE filteri za zaštitu od
prašine0,1 (1 pakovanje= 25 kom.)
47 mm PTFE filteri za zaštitu od
prašine0,25 (1 pakovanje= 25 kom.)
Set “O” prstenova i sinter filter (pak =10
kom)
Set za održavanje Pumpe CO,SO2,O3
novi tip
Set za održavanje Pumpe NOX
Filter DFU
Nosaci - ležaj za pumpu- set 3 kom
Ozone scruber for pump Nox
Solenoidni ventil 3/2-00160756
Napajanje 24V DC
Pumpa za SO,CO,O3-0077480200
SO2 -EAS- E 100

10

PMT Optical filter 330NM-2720000
Lens,UV filter-2690000
Lens,PMT -2700000
Set "O"ring-OR0000001
Set "O"ring-OR0000016
Set "O" ring -OR0000015
Set "O" ring -OR0000084
KIT, REPLACMENT COOLER ASSY 014610000
UV driver GEN2-61930000
UV lamp-2690000
CD,PMT Preamp VR, M100E041800400

10
10
10
10
10
10
10
5

Kolona
4
Jed.
cena
bez pdv

Kolona
5
Jed.
cena sa
pdv

Kolona 6

Kolona 7

Ukupna cena
bez pdv

Ukupna cena
sa pdv

5
10
10
5
30
5
40
5
8
3
3
10

5
10
5
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56

PWR suply SW 12+-PS200000038
PWR suply SW, +5V, +/-15V PS0000029
PCA, M100E UV REF DETECTOR 050630100
PMT Lamp, SO2 - 013400000
ASSY, KICKER, M100A/E - 013390000
PCA, Relay Board - 039550200
NO/NOx/NO2- EAS - E 200

5
5

CD filter 665nm - 2730000
Set "O"ring reakcion sleeve OR0000002
Set "O"ring reakcion sleeve manifold OR0000044
PCA Motherboard gen 5-1-5802100
PCA PMT,PREAMP VR M200E 041800500
PMT lampa - 13400000
ORING, (USED W/ FT10) - OR0000034
ORING, FLOW CONTROL OR0000039
Reley PCA card W/relays, E series041350000
Set ventila molly/hicon M200E 0044610000
KIT, REACTION CELL REBUILD KIT000051
ASSY moly konverter w/O3 destructor 018720100
Replacement moly know welded cartrige
with heater-062390000
Kit replacment cooler assy-14610000
PCA flow pressure sensor - 040030800
SLEEVE, REACTION CELL 001330000
PCA Relay Board
PWR suply SW 12+-PS200000038
PWR suply SW, +5V, +/-15V PS0000029
CO -EAS- E 300

10
20

IR Source-assy-9550500
PWR supply 12V 40W,-PS000025
PWR supply 15,+-5-40W-PS0000011
Reley K1
Retrofit Sync dmod detector- KIT000178
samppl/cal ventil M300E-009545030A
Thermistor bench whell-003291500

15
2
2
3
10
5
3
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3
2
5
3

10
1
3
1
30
30
1
20
5
2
2
5
8
5
2
5
3
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58

ORIFICE, 13 MIL SAMPLE FLOW
PCA, Relay Board - 041350000
O3 -EAS- E 400

10
2

59

Assy HTR/THER,optical benc,03024190000
Ozon scruberb -FL0000012
PCA ,DC HTR/temp sensor M400E041440000
UV lamp generator-kit 006120100
UV Lampa za O3-kit 000289
Replacement charcoal filter-040660000
ORIFICE, 13 MIL (SAMPLE FLOW &
OZONE GENERATOR) - 000941000
Assy, Valve, VA42 w/Diode055560000
Relay Board - 039550100
PCA, UV Detector Pre-Amp, Bench 041200000
PCA, UV Lamp Power Supply, Bench 041660500
Assy, Heater/Thermistor - 041440000
PWR suply SW 12+-PS200000038
PWR suply SW, +5V, +/-15V PS0000029
SVEN LECKEL -SEQ 47/50

1

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77

78
79

80
81
82
83

Carbon vanes (grafitne lopatice pumpe)
za SL SEQ 47/50
Filter izduvni za SEQ 47/50
Filter pumpe za SEQ47/50
Prstenasti nosac filtera za SEQ47/50
Drzac-nosac fileltera set 2
kom(novi+upotrebljeni) za SL SEQ
47/50
PM10-2,5-1 GRIMM EDM 180
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10
1
3
4
10
5
3
1
2
2
2
5
3

4
4
4
60
2

Kalibracija u ovlascenoj instituciji
komplet sa redovnim servisosom pre
same kalibracije
Servis analizatora sa zamenom lasera ,
zamenom pumpe vakuma
SERVISNI -ZAMENSKI KOMPLET

2

Analizator za kontinualno merenje
sumpordioksida-prilog 1
Analizator za kontinualno merenje
azotovih oksida-prilog 1
Analizator za kontinualno merenje
prizemnog ozona-prilog 1
Meteo senzor sa 5 parametara-prilog 1

1

2

1
1
1
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Data loger za akvizicuju parametara 2
prilog 1
85 Standardni referentni uzorkivac vazduha
2
za gravimetrijsko odredjivanje masenih
koncentracija suspendovanih cestica
PM10 I Pm 2,5 u svemu prema zahtevu
iz Priloga 3
86 Automatski analizator suspendovanih
1
cestica PM 10,PM2,5; u svemu prema
zahtevu iz priloga 1
ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE
87 Redovno mesečno odzavanje i
12
servisiranje - dva obilaska mesečno svih
AMSKV stanica iz Tab. 1 u svemu
prema opisu aktivnosti i poslova datih u
Prilogu 3.
88 Redovno mesečno održavanje
12
softverskog paketa "Košava V3" za
akviziciju podataka državne mreže
AMSKV u svemu prema opisu aktivnosti
i poslova datih u Prilogu 3
VANREDNE INTERVENCIJE PO
ZAHTEVU NARUCIOCA
89 Radni sat programera na centralnom
30
akvizicionom sistemu Košava , a po
zahtevu korisnika-Prilog 4
90 Radni sat servisera po zahtevu korisnika ,
70
za intervencije na svim AMSKV mreze
SEPA-Prilog 3
Укупна цена без ПДВ-а :
_______________
_______________
Укупан припадајући ПДВ (динара):
Укупна цена са ПДВ-ом (динара):
_______________
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене
- у колони 4. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке
( јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 4.) х тражена количина (наведена у колони 3.));
- у колони 7. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке
( јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 5.) х тражена количина (наведена у колони 3.);
- Уписати укупну вредност без ПДВ-а, која представља збир укупних цена свих тражених позиција
из колоне 6., укупан припадајући ПДВ, као и укупну вредност са ПДВ-ом.
У _________________
Дана __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.

_____________________
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Образац бр. 4
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.
од
2018. године, за набавку у отвореном поступку, број ЈН
ОП 3/2018: Набавка резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за
праћење квалитета ваздуха и занављање опреме за узорковање ваздуха
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив
банке:
Лице овлашћено за потписивање
Уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
Део предмета набавке који ће

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
Део предмета набавке који ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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5) ПОНУДА ЗА - Набавка резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за
праћење квалитета ваздуха и занављање опреме за узорковање ваздуха:
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупан припадајући ПДВ:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Аванс (%)
(за позиције од 1. до 86 из структуре цена)
Рок важења понуде :
(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда):
Рок испоруке :
(не може бити дужи од 75 дана, од
дана закључења Уговора):
Гарантни рок треба бити у складу са гарантним роком произвођача и не може бити краћи од
минималног захтеваног гарантног рока од стране наручиоца
Гарантни рок на уграђена добра:
(не може бити краћи од 6 месеци од дана
примопредаје, тј. потписивања пријема
предметних добара)

Гарантни рок на извршене услуге уградње,
односно сервисирања и одржавања:
(не може бити краћи од 6 месеци од дана
извршене услуге тј од тренутка верификације
преформанси након уградње)

У
дана

Потпис овлашћеног лица Понуђача:
2018.г.

М.П.
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Образац бр. 5
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
(о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН)

ИЗЈАВА
Овлашћено
лице
привредног
друштва
(предузетник,
физичко
лице)
________________________________________________________
изјављује
под
пуном
материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да понуђач поштује обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде број ____ од _____,
којом понуђач узима учешће у поступку јавне набавке број ЈН ОП 3/2018 Набавка резервних
делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за праћење квалитета ваздуха и
занављање опреме за узорковање ваздуха

Потпис овлашћеног лица понуђача:

У
дана

2018г.

М.П.

Напомена:
Уколико се подноси заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира
у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки члан групе понуђача
потписује и печатом оверава свој примерак изјаве.
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Образац бр. 6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку јавне набавке број
ЈН ОП 3/2018: Набавка резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за
праћење квалитета ваздуха и занављање опреме за узорковање ваздуха, а како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Потпис овлашћеног лица понуђача:

У
дана

2018.г.

М.П.

Напомена: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде а
уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица
понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач
доставио захтев за накнаду трошкова.
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Образац бр. 7
МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора и исти достави у понуди
УГОВОР О НАБАВЦИ
Набавка резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за праћење
квалитета ваздуха и занављање опреме за узорковање ваздуха
1. MИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ са седиштем у Београду, ул. Немањина бр.22-26, матични број 17907344 ,
ПИБ: 107684065, коју заступа директор Филип Радовић, (у даљем тексту: Наручилац)
и
,
,
Улица
2.
број
, матични
, ПИБ
,
број
рачуна
број
,
отворен
код
, које заступа
(у
даљем тексту: Понуђач)
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за
набавку добара – Набавка резерних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за
праћење квалитета вазудха и занављање опреме за узорковање ваздуха, број ЈН ОП 3/2018,
спровео отворени поступак јавне набавке добара;
-да је Понуђач дана
2018. године, доставио понуду број
, за набавку
резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за праћење квалитета ваздуха и
занављање опреме за узорковање ваздуха и занављање опреме за узорковање ваздуха која је саставни
део овог уговора;
-да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде Добављача и
одлуке о додели уговора бр.
од 2018. године, (не попуњавати) изабрао Понуђача за
закључење уговора о јавној набавци.
Члан 2
Предмет уговора је набавка резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже
за праћење квалитета ваздуха и занављање опреме за узорковање.
Понуђач се обавезује да у складу са захтевом Наручиоца испоручи предмете набавке и
изврши уградњу и пуштање у рад опреме, уз све пратеће неопходне прегледе и
контроле, а према понуди број
од
2018. и по јединичним ценама
израженим у структури цена, која чине саставни део овог Уговора. Након уградње Понуђач ће
извршити верификацију перформанси инструмента и издати потврду да је инструмент у
радном стању.
Члан 3.
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Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи ______________ динара.
Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом износи
_______ динара.
Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања уговора и
обухватају све трошкове. Понуђач не може захтевати додатно плаћање које се односи на предмет
набавке, ни по једном основу.
Члан 4.
Плаћање за ставке од 1. до 85. из обрасца структуре цене извршиће се на текући рачун Понуђача на
следећи начин:
- Авансно (до
%), након обостраног потписивања Уговора, достављања средства
обезбеђења за повраћај авансног плаћања и за добро извршење посла, у року до 15 дана од
дана пријема предрачуна
- Остатак у року до 45 дана након испоруке у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12)
рачунајући од дана пријема рачуна – фактуре понуђача, на основу документа који
испоставља понуђач, којим потврђује испоруку добара уз изјаву "Инструмент је у
радном стању".
Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског
обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Предата меница не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код
Наручиоца.
- Обилазак АМСКВ станица, рад севисера и
Накнада за ставку 87. и ставку 88.
одржавање софтверског пакета 'Кошава' - ће се Понуђачу исплатити у 12 једнаких месечних
рата по добијању појединачних месечних фактура и месечних извештаја.
Накнада за ставку 89. и ставку 90. исплатиће се Понуђачу у року до 45 дана по добијању фактура и
извештаја о пруженим услугама по основу ванредних интервенција по захтеву Наручиоца.
Члан 5.
Понуђач ће испорук у добра које је предмет ове јавне набавке извршити у року од
календарских дана од дана п отп и си вања овог уговора.
Добра се испоручују у простор Наручиоца на адреси коју Наручилац наведе у писаном
захтеву.
Трошкови транспорта и истовара испоручених добара падају на терет Понуђача.
Понуђач има обавезу да најави испоруку на захтевану локацију Наручиоца, најмање 24
(двадесетчетири) сата пре саме испоруке, путем контакт телефона који буде наведен у
поруџбеници - захтеву. За квалитет добра гарантује и одговара Понуђач.
Гаранција на уграђена добра је ________ месеци од дана примопредаје, тј. Потписивања пријема
предметних добара.
Гаранција на извршене услуге уградње, односно сервисирања и одржавања је од дана
месеци
извршене услуге.
Гарантни период почиње да тече од дана примопредаје, тј. потписивања пријема
предметних добара.
Члан 6.
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Испорука добара се врши у оригиналним и неоштећеним паковањима са сертификатом
испоручене и свим пратећим прилозима.
Представник Наручиоца је обавезан да изврши квантитативан преглед добара и установи да су у
складу са захтевима представљеним у техничкој спецификацији (врсти и количинама) која је
саставни део уговора.
Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у свему
одговарати захтевима из конкурсне документације.
Свака примедба коју уочи представник Наручиоца, доставља се Понуђачу у писменом облику.
Понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од примљене рекламације изврши проверу.
Уколико се установи да испоручена добра нису исправна и задовољавајућа, Понуђач се
обавезује да иста замени за она одговарајућег квалитета у року од 30 дана од дана подношења
писмене рекламације, у противном Понуђач одговара по законским одредбама о одговорности за
неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла
поднето од стране Понуђача.
Члан 7.
У случају да дође до престанка рада одређеног дела на опреми, која је предмет набавке, чији се
квар не може отклонити, већ изискује замену дела а није предвиђена техничком спецификацијом,
Понуђач је дужан да покуша да обезбеди потребни део по цени која је у складу са просечном
ценом тог добра на тржишту, а по могућству по цени која је нижа од просечне и да достави
представницима Наручиоца на увид упоредне цене на тржишту. Уколико се Наручилац сагласи и
прихвати набавку тог дела, Понуђач ће извршити уградњу истог.
Уколико је наручилац незадовољан понуђеном ценом резервног дела, он има право да изврши
проверу цена на тржишту прибављањем понуда више понуђача и тако утврди реалну вредност
и обезбеди најповољније услове да сам изврши набавку потребног дела, који ће предати
Понуђачу за уградњу. Уградња резервног дела ће се вршити под условима као и за резервне делове
обухваћене техничком спецификацијом.
Члан 8.
Понуђач је дужан да замењене делове који нису функционални, односно нису за употребу,
раздужи код Наручиоца или уз добијену писану сагласност представника Наручиоца, о свом
трошку са предметним отпадом поступи у складу са Законом о управљању отпадом („Службени
гласник Републике Србије“ број 36/2009 и број 88/2010) и важећим подзаконским актима.
Члан 9.
У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора, Понуђач се обавезује да за сваки дан
закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности набавке из члана 2. став
2. овог уговора, а не више од 10%.
У случају прекорачења рока из члана 6. овог уговора, које је дуже од 20 (двадесет) дана,
Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршење посла и задржава право да
раскине предметни Уговор.
Члан 10.
Понуђач обављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења Уговора достави:
1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно
потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% (опционо 15 %, за
случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) од укупне вредности уговора без ПДВ.
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2. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за повраћај аванса, прописно потписану и
оверену, са меничним овлашћењем за повраћај аванса у пуном износу који одговара вредности
аванса из овог уговора увећаног за вредност ПДВ-а.
Уз одговарајућу меницу Понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење
одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),
- фотокопију Картона депонованих потписа,
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),
- фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке.
Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије и мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без приговора, неопозива и
безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо.
Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Понуђач не извршава своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог Уговора.
Понуђач је дужан да одмах достави Наручиоцу нови иструмент обезбеђења плаћања (меницу и
овлашћење) када се промени лице овлашћено за потписивање, односно када настану друге
околности због којих се претходно добијени инструмент обезбеђења плаћања не може реализовати.
Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од дана истека рока за извршење свих
уговорених обавеза.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Добављачу у року од 30
(тридесет) дана након истека рока важности менице.
Члан 11.
Измене овог Уговора врше се само у писаној форми, путем Анекса уговора, уз претходну
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 12.
Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци.
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају неиспуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране.
Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза.
Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор
закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности
због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно
раскину овај Уговор.
Члан 13.
уговором важе одредбе Закона о облигационим

За све што није предвиђено овим
односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране
овлашћених заступника уговорних страна.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава
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МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Директор
_____________
Филип Радовић

Директор
________________

(Напомена: Потписати и оверити печатом)
Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне рефренце.
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ПРИЛОГ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Анализатор за континуално мерење сумпор диоксида
Анализатор за континуално мерење азотових оксида
Аутоматски анализатор за мерење приземног озона
Метеоролошка станица
Уређај за архивирање података са мерних уређаја са
софтвером
Aутоматски анализатор суспендованих честица ПМ10 и ПМ
2,5

1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
2 ком.
1 ком.

1.

Анализатор за континуално мерење сумпор диоксида

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Принцип рада: UV флуоресценција
Усклађен са стандардном методом EN 14212
Сертификат EN 14212
Опсег мерења: минимум: 0-50 ppb, максимум: 0-20.000 ppb, могућност
избора оба мерна подручја мерених концентрација
Доњи лимит детекције 0.4 ppb
Zero span/span вентил
Линеарност 1% дуж целе скале
Прецизност 0.5% на концентрацијама преко 50 ppb
Проток узорка ваздуха 650 ml/min ± 10%
Кућиште прилагођено монтажи у 19” рек-полици
Еталониран у складу са стандардом ИСО 17025

2.

Анализатор за континуално мерење азотових оксида

1.
2.
3.
4.

Принцип рада: Хемилуминисценција
Усклађен са стандардном методом EN 14211
Сертификат EN 14211
Опсег мерења: минимум: 0-50 ppb, максимум: 0-20.000 ppb, могућност
избора оба мерна подручја мерених концентрација независно за NO,
NO2, NOx
Одвојени канали и излази за NO, NO2, NOx
Доњи лимит детекције 0.4 ppb
Zero span/span вентил
Линеарност 1% дуж целе скале
Прецизност 0.5% на концентрацијама преко 50 ppb
Проток узорка ваздуха 500 ml/min ± 10%
Кућиште прилагођено монтажи у 19” рек-полици
Еталониран у складу са стандардом ИСО 17025

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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3

Аутоматски анализатор за мерење приземног озона

1.
2.
3.
4.

Принцип рада: UV апсорпција
Усклађен са стандардном методом EN 14625
Сертификат EN 14625
Опсег мерења: минимум: 0-100 ppb, максимум: 0-10 ppm,
могућност избора оба мерна подручја мерених концентрација
Доњи лимит детекције 0.4 ppb
Zero span/span вентил
Линеарност 1% дуж целе скале
Прецизност <0.5% на концентрацијама преко 100 ppb
Проток узорка ваздуха 800 ml/min ± 10%
Кућиште прилагођено монтажи у 19” рек-полици
Еталониран у складу са стандардом ИСО 17025

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Метеоролошка станица
Радна температура -35°C до +50°C
Комуникациони протокол, портови: задовољавајући за комуникацију и
пренос података до локалног Уређаја за архивирање података са мерних
уређаја у аутоматској мерној станици
Температура ваздуха: Опсег: -30°C do +45°C; Тачност: ±0.2°C
Правац и брзина ветра: Опсег: 0–360°; Тачност: ±3%; Резолуција 1°
Брзина ветра: Опсег: 0–60m/s; Tачност: ±0.3m/s или 3% (0...35m/s) до
±5% (>35m/s)
Релативна влажност ваздуха: Опсег: 5–100%; Tачност: ± 3%
Атмосферски притисак: Опсег: 800–1100hPa; Тачност: ±0.5hPa
Аквизиција података
Метеоролошки јарбол, сегментиран и укупне висине 10m
Еталониранa у складу са стандардом ИСО 17025
Уређај за архивирање података са мерних уређаја
Базиран на PC платформи
Универзални „Data logger“ који омогућава повезивање свих монитора и
метеоролошке опреме из мерне станице
6 x RS232 комуникациона порта за комуникацију са мерном опремом
4 x USB порта за комуникацију са опремом
2 x 100/1000 Ethernet порта за пренос података ка централном серверу и
приступ мерној опреми. Раздвојени портови за прикључење опреме за
комуникацију ка интернету (WAN port) и порт за комуникацију са
мерном опремом у станици (LAN port)
Интерна меморија за чување података о мерењима у временском периоду
од 10 година
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7.
8.
9.

6.
1.
2.
3.
4.
5.

Кућиште прилагођено монтажи у 19“ рек - полици
Уређај се аутоматски укључује и поставља у радни режим након
нестанка и поновног доласка струје
Софтвер:Оперативни систем који обезбеђује поуздан рад и обраду
података у реалном времену;
Web апликацију за конфигурисање DataLoggera која омогућава
једноставно управљање DataLogger-ом;
Релациону базу података (PostreSQL) за смештање сирових и обрађених
ДАподатака;
Козистентност податка у случају нестанка напајања и поновног доласка;
Могућност обављања следећих функција:
- Аквизицију измерених величина на уређајима;
- Обраду података о мерењу, агрегација и спремање у базу података;
- Генерисање сигурносне копије измерених података на екстерну
меморију;
- Обрада сигнала грешке (аларма) добијених са мерних уређаја и
генерисање извештаја о грешкама;
- Мониторинг мерних уређаја и даљински приступ и контрола над
уређајима;
- Web конфигурација комплетне станице;
- Сигурносну контролу приступа DataLogger-u у станици и преко
интернета;
- Контролу успостављања и одржавања VPN конекције ка централном
систему;
- Аутомаски „update“ са изменама у софтверу и конфигурацији;
- Комплетан кориснички интерфејс на српском језику.
Aутоматски анализатор суспендованих честица ПМ10 и ПМ 2,5
Сертификат EN 12341 за ПМ 10
Сертификат EN 14907 за ПМ 2.5
Симултано мерење ПМ10 и ПМ2.5
Метео сензор за температуру амбијента и релативну влагу
Кућиште прилагођено монтажи у 19” рек

Сва специфицирана опрема је неопходно да буде у могућности да се појединачно и/или више
уређаја изврши замена постојећих анализатора и остале опреме на свим локацијама које су
предмет одржавања у року од 24 сата, а по налогу наручиоца, тј. У свим АМСКВ мреже
Агенције за заштиту животне средине.
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ПРИЛOГ 2
СEКВEНЦИJAЛНИ СEMПЛEР – УЗOРКИВAЧ СУСПEНДOВAНИХ ЧEСTИЦA

ПM10 и ПM2,5 стaндaрдни рeфeрeнтни сeмплeр у склaду сa тo ЦEН EН 12341 (2014)

Кућиштe je изрaђeнo oд нeрђajућeг чeликa зa упoтрeбу у спoљним услoвимa, у тeмпeрaтурaмa
aмбиjeнтa oд -30˚Ц дo прeкo +50˚Ц. Клaсa зaштитe ИП 55

ПMX инлeт зa узoркoвaњe ПM 10 и ПM 2,5 чeстицa сa прибoрoм:
Сeт измeњивих млaзницa зa фрaкциje ПM10 - ПM2,5 , 8 кoм у сeту
(у склaду сa EН12341 :2014) , сa мoгућнoшћу нaкнaднe нaбaвкe и дoгрaдњe фрaкциje ПM 4 и ПM 1

Пумпa мaксимaлнoг кaпaцитeтa-прoтoкa 6м3/х

Узoркивaчкa цeв oд нeрђajућeг чeликa тип В2A , кoja je изoлoвaнa oд aмбиjeнтaлних утицaja и
oмoгућaвa услoвe узoркoвaњa у склaду сa EН 12341. Плaшт узoркoвaнoг aмбиjeнтaлнoг вaздухa
oмoгућaвa фoкусирaнo узoркoвaњe суспeндoвaних чeстицa бeз њихoвoг рaсипaњa. Teмпeрaтурa сe
мoжe мeрити нa узoкoвaнoм филтeру.

Кoнтрoлисaни прoтoци пумпe : 1,0 и 2,3 м³/х, у склaду сa тeмпeрaтурoм и вaздушним
притискoм aмбиjeнтa, угрaђeни сeнзoри зa п и T

Кoнтрoлa прoтoкa прeкo плoчe oрифисa / микрoпрoцeсoрa

Дигитaлни дисплej и jeднoстaвнa тaстaтурa сa три тaстeрa

Дoзвoљeнo oдступaњe зaдaтoг прoтoкa: < 2 %

Врeмe узoркoвaњa 1-168х

Кoристи зa узoркoвaњe филтeрe диaметра 47 мм и 50 мм
Moгућнoст сaмoстaлнoг рaдa 17 кaлeндaрских дaнa зaхвaљуjући сeту 17 филтeр нoсaчa у

склaду сa EН 12341 (2014)

Сaдржи 1 мaгaцин прaзних – блaнкo филтeрa и jeдaн мaгaцин узoркoвaних филтeрa
РС232 интeрфejс


Сoфтвeр сa oпциjoм мeмoриje измeрeних пoдaтaкa: притисaк, тeмпeрaтурa филтeрa,
зaпрeминa , врeмe итд. ( Status View software)
УСБ 2.0 интeрфejс


УСБ стик зa мeмoрисaњe пoдaтaкa и рeзултaтa и прeнoс сa сeмплeрa нa ручунaр/у
лaбoрaтoриjу

Низaк нивo букe пумпe у склaду сa ДИН 2058 , мaњи oд 35дБ нa 8 мeтaрa

Нoжицe зa стaбилизaциjу кућиштa сeмплeрa

Бaзa – плaтфoрмa сa тoчкићимa зa лaкши прeнoс и мaнипулaциjу сa сeмплeрoм

Пoвeзивaњa сa Дaтa Лoгeрoм Хрчaк-Mизмa Игбoс (спeцификaциja дaтa лoгeрa дaтa у прилoгу
) рaди прeнoсa пoдaткa сa свим пaрaмeтримa стaтуснoг рaдa сaмoг сeмплeрa (брoj филтeрa, прoтoци
пo филтeру, тeмпeрaтурe , притисци);Прeнoс пoдaтaкa у рeaлнoм врeмeну oбeзбeдити нa цeнтрaлнoм
aквизициoнoм систeму СEПE “КOШAВA В3”

Гaрaнциja 12 мeсeци

Oбeзбeђeн oвлaшћeни сeрвис у Србиjи
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ПРИЛОГ 3
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И РАДОВЕ НА ОДРЖАВАЊУ СТАНИЦЕ ЗА
МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ПЕРИОДУ ОД 1 ГОДИНЕ – У ВАНГАРАНТНОМ
РОКУ
Oпшти рaспoрeд рaдoвa нa oдржaвaњу
Сви рaдoви нa сeрвисирaњу и oдржaвaњу морају се дeтaљнo eвидeнтирaти у сeрвиснoм днeвнику
стaницe-рaднoм нaлoгу.
Рaдoви кojи сe спрoвoдe свaкe 2 нeдeљe
Зaмeнa 47мм филтeрa зa зaштиту oд прaшинe нa улaзу у aнaлизaтoр гaсa (oвo je нeoпхoднo

кaкo би сe oптички дeлoви aпaрaтa зaштитили oд кoнтaминaциje кoja би мoглa узрoкoвaти пoгрeшнa
oчитaвaњa, или, у случajу зaпушeних филтeрa, мoглo би дoћи дo прeгрeвaњa и квaрeњa пумпe)

Прoвeрa aлaрмa (oвo je нeoпхoднo кaкo би сe брзo дoбилe инфoрмaциje o стaњу aпaрaтa и
eвeнтуaлним прoблeмимa)
Рaдoви кojи сe спрoвoдe свaкoг мeсeцa
Исти су кao рaдoви кojи сe спрoвoдe свaкe 2 нeдeљe уз дoдaтaк:

Прoвeрa интeрних пaрaмeтaрa
(нeoпхoднo у циљу праћења пeрфoрмaнси aнaлизaтoрa и прeдвиђања eвeнтуaлних квaрoва)

Прoвeрa врeднoсти зa Зeрo/спaн (oвo пoмaжe у oдрeђивaњу oдступaњa и квaлитeтa мeрeњa и
укaзуje нa пoтрeбу eвeнтуaлнe кaлибрaциje)

Прoвeрa притискa у цилиндримa сa гaсoм (oвo je нeoпхoднo кaкo би aутoмaтски мoглa дa сe
прoвeри вaлиднoст зeрo/спaн)
Рaдoви кojи сe спрoвoдe свaких 6 мeсeци
Исти су кao рaдoви кojи сe спрoвoдe свaкoм мeсeцa, уз дoдaтaк:
Прoвeрa систeмa зa узoркoвaњe (мaнифoлд), чишћeњe (oвo je нeoпхoднo кaкo би сe избeглa

хeмиjскa рeaкциja унутaр стaклeних мaнифoлдa кoja би мoглa дa дoвeдe дo пoгрeшних oчитaвaњa)
Нaпoмeнa:
Ниjeднa трaжeнa QA/QC прoцeдурa, кao штo je кaлибрaциja, вaлидaциja и др., ниje oбухвaћeнa
тeхничким зaхтeвимa.
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страна 50 oд 50
Гoдишњи прeвeнтивни рaдoви нa oдржaвaњу
Извoдe сe jeднoм гoдишњe, или свaких 12 мeсeци или у склaду сa индивидуaлним зaхтeвимa крajњeг
кoрисникa.
Сви рaдoви нa oдржaвaњу трeбa дa сe сaстoje из слeдeћих кoрaкa:
Кoмпoнeнтe стaницa зa мoнитoринг квaлитeтa вaздухa:









кoнтрoлa и прoвeрa цeлoкупнoг систeмa
прoвeрa дa ли имa видљивих oштeћeњa и знaкoвa дoтрajaлoсти нa свим дeлoвимa кућиштa
чишћeњe свих прoвoдникa гaсa у систeму
прoвeрa дa нeмa цурeњa и прoвeрa зaптивaчa нa свим прoвoдницимa гaсa у систeму
зaмeнa зaпрљaних и пoквaрeних црeвa
зaмeнa зaпрљaних и дoтрajaлих спojeвa и њихoвих дeлoвa
прoвeрa систeмa зa прикупљaњe пoдaтaкa
изрaдa извeштaja o сeрвисирaњу и oдржaвaњу нaкoн извршeних рaдoвa

Вaнрeднe интeрвeнциje пo зaхтeву нaручиoцa
Пoзициjoм oбухвaћeнo вaнрeднo aнгaжoвaњe сeрвисeрa вaн плaнa рeдoвнoг oбилaскa и рeдoвних
интeрвeнциja, a свe пo пoсeбнoм зaхтeву нaручиoцa.

ПРИЛОГ 4

ОПИС ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА КОШАВА

1.Централни систем за аквизицију података “КОШАВА” произвођач Мизма Игбос
-провера пријема података из дата логгер и уноса у базу података
-провера исписа извештаја у свим предвиђеним форматима и типовима (по станици,по
компоненти…и у форматима dsv,csv.pdf)
-провера статуса станица и уређаја
-расположиво стање меморије за смештај података
-провера пријема података са других АМСКВ мрежа (Војводина, Панчево,Град Београд)
-провера функционисања јавног сајта у реалном времену
СВЕ НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ-ТЈ. ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО
2.Радни сат програмера по посебним захтевима корисника
-подразумева допуне, измене, укључивање нових и/или замене постојећих анализатора по самим
станицама, промене на изгледима извештаја и било које захтеване интервенције на промени самог
софвера на централном аквизиционом систему .Број радних сати се дефинише на основу сваког
захтева корисника.
НАПОМЕНА: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СТАЛНЕ ИНТЕРНЕТ КОНЕКЦИЈЕ НА САМИМ СТАНИЦАМА
ЗА АМСКВ ОБЕЗБЕЂУЈЕ КОРИСНИК (3G,WiFi, ADSL …)
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