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Одговорно лице Наручиоца - директор Агенције за заштиту животне средине, на 

основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда број 404-02-60/2017-60-15 од 

03.02.2018. године, а у складу са чланом 107. став 3. и чланом 108. став 1. Закона о јавним 

набавкама (Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) доноси   

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 за Партију 1 у поступку јавне набавке број ЈН ОП 3/2017 

Уговор за Партију 1– Набавка резервних делова и потрошног материјала  за иструменте 

произвођача  HACH  LANGE, у јавној набавци у отвореном поступку број ЈНОП 3/2017, а 

по стицању услова из члана 107. став 3. ЗЈН,  додељује се понуђачу понуђачу 

„Analysis“д.о.о. Гандијева 76а, Београд по понуди број Р-17-2442 од 07.12.2017. године 

(број и датум из обрасца понуде понуђача), заведеној код наручиоца  дана 13.12.2017. 

године под бројем 3177/2017 

Укупна цена без ПДВ-а износи 231.450,00 рсд 

Укупан припадајући ПДВ је 46.290,00 рсд 

Укупна цена са ПДВ -ом износи 277.740,00 рсд.  

          Рок важења понуде је: 90 дана од дана отварања понуда  

          Рок испоруке је: 30  дана 

          Гарантни рок је:  12 месеци 

          Место испоруке:  Пословне јединице Наручиоца 

 

Образложење:  

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни 

материјал и хемикалије, алат итд.)  

Врста предмета јавне набавке:  Добра 

Врста поступка: Јавна набавка у отвореном поступку; Број јавне набавке: ЈН ОП 3/2017 

 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: Укупна процењена вредност јавне набавке је до 

3.094.000,00 динара без ПДВ-а односно 3.712.800,00 рсд са ПДВ-ом. 

Набавка је обликована у тринаест партије и то: 

ПАРТИЈА 1 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ 

МАТЕРИЈАЛА  ЗА ИСТРУМЕНТЕ ПРОИЗВОЂАЧА  HACH  LANGE; Шифра из 

О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу; 

Процењена вредност партије 1 је до 233.000 динара, без пореза на додату вредност, 

односно 279.600,00 рсд са ПДВ-ом. 

ПАРТИЈА 2 - п.а. ХЕМИКАЛИЈЕ; Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне 

неорганске хемикалије;  

Процењена вредност партије 2 је до 250.000,00  динара, без пореза на додату 

вредност, односно 300.000,00  рсд са ПДВ-ом. 

ПАРТИЈА 3 - СПЕЦИЈАЛНЕ п.a. ХЕМИКАЛИЈЕ; Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - 

Разне неорганске хемикалије;  
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Процењена вредност партије 3 је до 55.000,00 динара, без пореза на додату вредност, 

односно 66.000,00 рсд са ПДВ-ом. 

ПАРТИЈА 4 - ЕКСТРА ЧИСТИ РАСТВАРАЧИ; Шифра из О.Р.Н. је: 24327000 - 

Разне органске хемикалије 

Процењена вредност партије 4 је до 130.000,00 динара, без пореза на додату вредност, 

односно 156.000,00  рсд са ПДВ-ом 

ПАРТИЈА 5  - ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА HACH DR 2800 И  HACH DR 5000; Шифра из 

О.Р.Н. је: 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије 

Процењена вредност партије 5 је до 220.000,00 динара, без пореза на додату 

вредност, односно 264.000,00 рсд са ПДВ-ом. 

ПАРТИЈА 6  - СТАНДАРДИ  ЗА ГАСНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ; Шифра из О.Р.Н. је: 

24324400 – Једињења са азотним функцијама 

Процењена вредност партије 6 је до 145.000,00 динара, без пореза на додату 

вредност, односно 174.000,00 рсд са ПДВ-ом. 

ПАРТИЈА 7  - СТАНДАРДИ ЗА ЈОНСКУ ХРОМАТОГРАФИЈУ И ICP/AAS; 

Шифра из О.Р.Н. је: 24315000 - Разне неорганске хемикалије 

Процењена вредност партије 7 је до 56.000,00 динара, без пореза на додату вредност, 

односно 67.200,00 рсд са ПДВ-ом. 

ПАРТИЈА 8  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА 

„DIONEX“; Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу 

Процењена вредност партије 8 је до 260.000,00 динара, без пореза на додату 

вредност, односно 312.000,00 рсд са ПДВ-ом. 

ПАРТИЈА 9  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА 

„AGILENT Techn.“; Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу 

Процењена вредност партије 9 је до 960.000,00 динара, без пореза на додату 

вредност, односно 1.152.000,00 рсд са ПДВ-ом. 

ПАРТИЈА 10  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА 

„PERKIN ELMER“; Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу, 

31510000 - Електричне сијалице са влакнима 

Процењена вредност партије 10 је до 315.000,00 динара, без пореза на додату 

вредност, односно 378.000,00 рсд са ПДВ-ом. 

ПАРТИЈА 11  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА 

„LECO“; Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу 

Процењена вредност партије 11 је до 210.000,00 динара, без пореза на додату 

вредност, односно 252.000,00 рсд са ПДВ-ом. 

ПАРТИЈА 12  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА 

„ELGA“; Шифра из О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу 

Процењена вредност партије 12 је до 200.000,00 динара, без пореза на додату 

вредност, односно 240.000,00 рсд са ПДВ-ом. 

ПАРТИЈА 13  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – СИЈАЛИЦЕ ЗА МИКРОСКОПЕ; 

Шифра из О.Р.Н. је: Шифра из О.Р.Н. је:  31510000 - Електричне сијалице са 

влакнима; 31521000 - Лампе 

Процењена вредност партије 13 је до 60.000,00 динара, без пореза на додату вредност, 

односно 72.000,00 рсд са ПДВ-ом. 

I 

        Одлуком број 404-02-60/2017-06-01 oд 01.11.2017. године покренута је јавна набавка у 
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отвореном поступку за набавку добара: Материјали за посебне намене (резервни делови, 

потрошни материјал и хемикалије, алат итд.); број ЈН ОП 3/2017  

На основу оквирно исказаних потреба у техничкој спецификацији укупна процењена 

вредност ове јавне набавке је до 3.094.000,00 динара без ПДВ-а односно 3.712.800,00 рсд са 

ПДВ-ом. 

 Средства за предметну јавну набавку  обезбеђена су буџетом Републике Србије за 

2017. годину (позицијa 426).  

Набавка је предвиђена Планом набавке за 2017. годину (редни број 1.1.4) у износу од  

3.094.000,00 динара без ПДВ-а односно 3.712.800,00 рсд са ПДВ-ом. 

        Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке, образована је решењем 

директора Агенције број 404-02-60/2017-06-2 од 01.11.2017. године у следећем саставу:               

 

                1.  Радивоје Јањић  - председник комисије   

                2.  Мирјана Балаћ - члан,                                                         

                3.  Милица Надеждић– члан                                                                    

                4.  Љубиша Денић – заменик председника                               

                5.  Наташа Црнковић  – заменик члана        

                6.  Ивана Дершек Тимотић  – заменик члана  

Одлуком је одређено да критеријум за оцењивање понуда буде "најнижа понуђена цена", 

уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.  

        Позив за подношење понуде и конкурсна документација за наведену јавну набавку 

објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 09.11.2017. 

године.                        

         Поступак отварања понуда вођен је дана 14.12.2017. године са почетком у 13:10 

часова у просторијама Агенције за заштиту животне средине, Београд, ул. Руже Јовановића 

бр. 27а (Записник о отварању понуда број 404-02-60/2017-06-14 од 14.12.2017. године). 

 

Благовремено, т.ј. до 12:30 часова дана 14.12.2017 године, пристигла је, уредно,  

понуда једног понуђача 

ПАРТИЈА 1 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ 

МАТЕРИЈАЛА  ЗА ИСТРУМЕНТЕ ПРОИЗВОЂАЧА  HACH  LANGE; Шифра из 

О.Р.Н. је: 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу; 

Процењена вредност партије 1 је до 233.000 динара, без пореза на додату вредност, 

односно 279.600,00 рсд са ПДВ-ом. 

Р.бр Понуђач 
Цена 

 без ПДВ-а 

Рок важења 

понуде (дана) 

Рок за испоруку 

добара (дана) 

Гарантни рок 

(месеци) 

1. 
, „Analysis“д.о.о. Гандијева 76а, 

Београд 
231.450,00 90 30 12 

 

Неблаговремених понуда није било. 

II 

Комисија је прегледала достављену документацију, извршила рачунску контролу и 

стручну оцену понуда у складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном 

документацијом и то у два корака. 

У првом кораку је прегледана комплетност достављене документације у односу на 

захтеве Конкурсне документације, а у другом кораку комисија је извршила појединачни 

преглед докумената и анализирала њихову усклађеност са захтевима Конкурсне 

документације. 

Комисија је констатовала да нема рачунских грешака.  
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 У складу са критеријумом најнижа понуђена цена, редослед понуђача који су 

доставили понуде је следећи, односно једина понуда: 

1.) ,,Analysis“ д.o.o. , Ул. Гандијева 76а, Београд - 231.450,00 динара без ПДВ-а 

 

 

У делу стручне оцене понуда: 

 

1.) Понуда  број Р-17-2442 од 07.12.2017. године, заведена под бројем 3177/2017, понуђача 

„Analysis“д.о.о. Гандијева 76а, Београд, је прихватљива, јер нема битних недостатака 

понуде, односно испуњава обавезне и додатне услове, као и остале захтеве постављене 

конкурсном документацијом а да при томе не прелази процењену вредност набавке.     

  У складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/15 и 68/15), а 

након спроведене стручне оцене приспеле понуде, Комисија Наручиоца, образована за 

јавну набаку у отвореном ,,Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни 

материјал и хемикалије, алат итд.)“, број ЈН ОП 3/2017, предлаже да се за Партију 1 -  

Набавка резервних делова и потрошног материјала  за иструменте произвођача  hach  

lange, донесе одлука о додели уговора понуђачу „Analysis“д.о.о. Гандијева 76а, Београд, 

који је у предметном поступку јавне набавке у отвореном поступку за Партију 1 поднео 

понуду број Р-17-2442 од 07.12.2017. године (број и датум из обрасца понуде понуђача), 

заведеној код наручиоца  дана 13.12.2017. године под бројем 3177/2017.  

 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења, а у складу са чланом 107. став 3. и чланом 108. став 1. Закона 

о јавним набавкама (Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), донело одлуку о 

додели уговора понуђачу „Analysis“д.о.о. Гандијева 76а, Београд, који је у предметном 

поступку јавне набавке у отвореном поступку за Партију 1 поднео понуду број Р-17-2442 

од 07.12.2017. године (број и датум из обрасца понуде понуђача). 

 

Укупна цена без ПДВ-а износи 231.450,00 рсд 

Укупан припадајући ПДВ је 46.290,00 рсд 

Укупна цена са ПДВ -ом износи 277.740,00 рсд.  

          Рок важења понуде је: 90 дана од дана отварања понуда  

          Рок испоруке је: 30  дана 

          Гарантни рок је:  12 месеци 

          Место испоруке:  Пословне јединице Наручиоца 

 

Поука о правном леку: 
Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана 

објављивања исте на Порталу јавних набавки.                                                    

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки,  а предаје наручиоцу. 

                                                                                                                          Директор                                                                                                                                                             
                                                                                                                 ___________________ 

                                                                                                                      Филип Радовић 

Доставити: 

- Подносиоцима понуде: 

 -  „Analysis“д.о.о. Гандијева 76а, Београд 

 - Одсеку за правне, економске и опште послове 

- Архиви         


