ДОПУНА 1
Комисија Наручиоца је након уочене штампарске грешке у делу
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
..
у Тачки 6. , одлучила да
Пасос који гласи :
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ће овлашћени сервисер бити доступан Наручиоцу за
најдуже 48 сати од момента генерисања потребе за сервисом ради отклањања квара на
опреми, што ће бити вредновано применом критеријума за избор најповољије понуде
Мења се тако да гласи:
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ће овлашћени сервисер бити доступан
Наручиоцу за најдуже 72 сатa од момента генерисања потребе за сервисом ради
отклањања квара на опреми, што ће бити вредновано применом критеријума за
избор најповољије понуде

ДОПУНА 2

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Агенција за заштиту животне средине
Број:
Датум:
Београд
УГОВОР
Закључен у ________, дана ________године, између:
1.
2.

Министарства за заштиту животне средине-Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже
Јовановића 27а, коју заступа директор Момчило Живковић (у даљем тексту Наручилац) и
____________________________________________________________
из______________,
улица_________________________, број__, кога заступа______________________
( у даљем тексту
Понуђач)
Члан 1.

Предмет овог Уговора је :

-

испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад две аутоматске мерне станице за праћење квалитета
ваздуха
Члан 2.

Овим Уговором понуђач се обавезује да ће уговорене обавезе из члана1. овог Уговора извршити о свом
трошку и на одредишту које одреди Наручилац, у року од ______дана, од дана закључења Уговора, по систему
«кључ у руке»
За сваки дан неоправданог закашњења у извршавању уговорених обавеза, испоручилац плаћа наручиоцу
пенале од 0,5% на укупно уговорену цену.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће за уговорене обавезе из члана 1. овог Уговора уплатити Понуђачу укупан
износ од _______ динара.
Уплата уговореног износа извршиће се у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Уговора.
Пре уплате уговореног износа Понуђач је у обавези да Наручиоцу достави безусловну банкарску
гаранцију у висини уговореног износа, наплативу на први позив Наручиоца са роком трајања до завршетка
уговореног посла.
Члан 4.
Понуђач гарантује да ће роба-опрема из члана 1. овог Уговора бити нова, неупотребљавана, из текуће
производње, направљена од квалитетног материјала и без икаквих грешака у изради и конструкцији, биће
испитивана од контроле квалитета произвођача, која ће издати одговарајући сертификат.
Понуђач даје гаранцију за исправно функционисање целокупно испоручене опреме у трајању од
_______ месеци од датума квантитативног пријема робе на одредишту које одреди Наручилац и обухвата
бесплатно сервисирање опреме у гарантном року.
Све недостатке, који се покажу у оквиру гарантног рока на опреми, монтажи или повезаности система у
целину, Понуђач отклања о свом трошку под условом да се инструментима рукује према упуствима Понуђача.
Члан 5.

Понуђач се обавезује да ће обезбедити сервисиранје опреме као овлашћени сервисер (за
све делове система), потрошни материјал и оригиналне резервне делове најмање 10 година
од дана инсталације опреме.
Члан 6.
Наручилац ће Понуђача без одлагања одмах писмено обавестити о свакој рекламацији која настане у
току гарантног и вангарантног периода.
Понуђач ће одмах, на први позив Наручиоца најкасније у року од 72 часова започети дефектажу
рекламације у функционисању система и да у оптимално најкраћем року изврши замену опреме у целини или у
делу (зависно од врсте недостатка). Уколико је ради замене опреме потребно извршити увоз у земљу-оптимално
најкраћи рок отклањања недостатака подразумева и неопходан период њеног увоза.
Члан 7.
Квалитет испоручене робе, конфигурација и перформансе морају у свему да одговарају техничким стандардима,
каталозима и проспектима, који се уз робу достављају Наручиоцу као у техничкој спецификацији Наручиоца.
Понуђач се обавезује да ће Наручиоцу доставити све прописане документе везане за увоз и атесте, сертификате
као и каталоге, проспекте и рачуноводствена документа за опрему.

Члан 8.
Понуђач се обавезује да ће обезбедити обуку кадрова Наручиоца за рад на опреми која обухвата
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Члан 9.
Наручилац се обавезује да прими купљену опрему, записнички констатује евентуалне недостатке и о томе
одмах писмено обавести Понуђача.
Наручилац се обавезује да одреди тачно место за постављање опреме која је предмет овог Уговора и
обезбеди све техничке услове за инсталацију опреме и пријемни тест.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 10.
Уговорене стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Уговорене стране ће настојати да све евентуалне спорове реше мирним путем. У супротном, надлежан је
Трговински суд у Београду.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих се по 3 (три) примерка налазе код уговорних
страна.

За ПОНУЂАЧА

За НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Момчило Живковић

______________________

__________________________

ДОПУНА 3

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Агенција за заштиту животне средине
Број:
Датум:
Београд
УГОВОР
Закључен у ________, дана ________године, између:
3.
4.

Министарства за заштиту животне средине-Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже
Јовановића 27а, коју заступа директор Момчило Живковић (у даљем тексту Наручилац) и
____________________________________________________________
из______________,
улица_________________________, број__, кога заступа______________________
( у даљем
тексту Понуђач)
Члан 1.

Предмет овог Уговора је :
- испорука, монтажа и пуштање у рад анализатора за допуну постојећих аутоматских мерних станица
Члан 2.
Овим Уговором понуђач се обавезује да ће уговорене обавезе из члана1. овог Уговора извршити о свом
трошку и на одредишту које одреди Наручилац, у року од ______дана, од дана закључења Уговора, по систему
«кључ у руке»
За сваки дан неоправданог закашњења у извршавању уговорених обавеза, испоручилац плаћа наручиоцу
пенале од 0,5% на укупно уговорену цену.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће за уговорене обавезе из члана 1. овог Уговора уплатити Понуђачу укупан
износ од _______ динара.
Уплата уговореног износа извршиће се у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Уговора.
Пре уплате уговореног износа Понуђач је у обавези да Наручиоцу достави безусловну банкарску
гаранцију у висини уговореног износа, наплативу на први позив Наручиоца са роком трајања до завршетка
уговореног посла.
Члан 4.
Понуђач гарантује да ће роба-опрема из члана 1. овог Уговора бити нова, неупотребљавана, из текуће
производње, направљена од квалитетног материјала и без икаквих грешака у изради и конструкцији, биће

испитивана од контроле квалитета произвођача, која ће издати одговарајући сертификат.
Понуђач даје гаранцију за исправно функционисање целокупно испоручене опреме у трајању од
_______ месеци од датума квантитативног пријема робе на одредишту које одреди Наручилац и обухвата
бесплатно сервисирање опреме у гарантном року.
Све недостатке, који се покажу у оквиру гарантног рока на опреми, монтажи или повезаности система у
целину, Понуђач отклања о свом трошку под условом да се инструментима рукује према упуствима Понуђача.
Члан 5.

Понуђач се обавезује да ће обезбедити сервисиранје опреме као овлашћени сервисер (за
све делове система), потрошни материјал и оригиналне резервне делове најмање 10 година
од дана инсталације опреме.
Члан 6.
Наручилац ће Понуђача без одлагања одмах писмено обавестити о свакој рекламацији која настане у
току гарантног и вангарантног периода.
Понуђач ће одмах, на први позив Наручиоца најкасније у року од 72 часова започети дефектажу
рекламације у функционисању система и да у оптимално најкраћем року изврши замену опреме у целини или у
делу (зависно од врсте недостатка). Уколико је ради замене опреме потребно извршити увоз у земљу-оптимално
најкраћи рок отклањања недостатака подразумева и неопходан период њеног увоза.
Члан 7.
Квалитет испоручене робе, конфигурација и перформансе морају у свему да одговарају техничким стандардима,
каталозима и проспектима, који се уз робу достављају Наручиоцу као у техничкој спецификацији Наручиоца.
Понуђач се обавезује да ће Наручиоцу доставити све прописане документе везане за увоз и атесте, сертификате
као и каталоге, проспекте и рачуноводствена документа за опрему.
Члан 8.
Понуђач се обавезује да ће обезбедити обуку кадрова Наручиоца за рад на опреми која обухвата
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Члан 9.
Наручилац се обавезује да прими купљену опрему, записнички констатује евентуалне недостатке и о томе
одмах писмено обавести Понуђача.
Наручилац се обавезује да одреди тачно место за постављање опреме која је предмет овог Уговора и
обезбеди све техничке услове за инсталацију опреме и пријемни тест.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 10.
Уговорене стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Уговорене стране ће настојати да све евентуалне спорове реше мирним путем. У супротном, надлежан је
Трговински суд у Београду.

Члан 12.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих се по 3 (три) примерка налазе код уговорних
страна.

За ПОНУЂАЧА

За НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Момчило Живковић

______________________

__________________________

ДОПУНА 4

ПАРТИЈА 1: ДВЕ АУТОМАТСКЕ МЕРНЕ СТАНИЦЕ
ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

ПОНУДА
за јавну набавку две аутоматске мерне станице за праћење квалитета ваздуха
Назив понуђача:

______________________________________________

Седиште понуђача:

___________________________________________

Овлашћено лице:

___________________________________________

Жиро рачун

:

___________________________________________

Матични број :

___________________________________________

ПИБ :

___________________________________________

Датум понуде:

___________________________________________

Број понуде:

___________________________________________

У

1.

ПРОИЗВОЂАЧ-ПРОИЗВОЂАЧИ
( ЗЕМЉА(Е) ПОРЕКЛА)

2.

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

3.

ПДВ

4.

УКУПНО ЗА УПЛАТУ

5.

РОК ИСПОРУКЕ

6.

ГАРАНТНИ РОК
( ОД ДАНА ПУШТАЊА У РАД )

7.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

_____________________

Дана: _____________________
(М.П.)

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

ПАРТИЈА 1: ДВЕ АУТОМАТСКЕ МЕРНЕ СТАНИЦЕ
ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА ДА НАСТУПА САМОСТАЛНО

Назив понуђача:_____________________________________
Седиште понуђача: __________________________________
Телефон:____________________________________________
Датум: _____________________________________________

У вези са јавном набавком добара : две аутоматске мерне станице за праћење квалитета
ваздуха за потребе Агенције за заштиту животне средине изјављујем да наступам самостално.

У_____________________
Дана:___________________
M.П.
________________________
( потпис овлашћеног лица)

ПАРТИЈА 1: ДВЕ АУТОМАТСКЕ МЕРНЕ СТАНИЦЕ
ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА НАСТУПАМ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:

___________________________________

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
( ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ
У ИЗНОСУ ПОНУДЕ): ______________________________________
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА:___________________________________
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
(ПОТПИСНИК УГОВОРА): ___________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

___________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:

___________________________________

ТЕЛЕФОН:

___________________________________

ТЕЛЕФАКС:

____________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ:

____________________________________

БРОЈ ЖИРО РАЧУНА:

____________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ:

____________________________________

Напомена: У случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.
У_____________________
Дана:___________________
M.П.
________________________
( потпис овлашћеног лица)

ДОПУНА 5

ПАРТИЈА 2: АНАЛИЗАТОРА ЗА ДОПУНУ ПОСТОЈЕЋИХ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ
СТАНИЦА ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

ПОНУДА
за јавну набавку анализатора за допуну постојећих
аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха
Назив понуђача:

______________________________________________

Седиште понуђача:

___________________________________________

Овлашћено лице:

___________________________________________

Жиро рачун

:

___________________________________________

Матични број :

___________________________________________

ПИБ :

___________________________________________

Датум понуде:

___________________________________________

Број понуде:

___________________________________________

1.

ПРОИЗВОЂАЧ-ПРОИЗВОЂАЧИ
( ЗЕМЉА(Е) ПОРЕКЛА)

2.

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

3.

ПДВ

4.

УКУПНО ЗА УПЛАТУ

5.

РОК ИСПОРУКЕ

6.

ГАРАНТНИ РОК
( ОД ДАНА ПУШТАЊА У РАД )

7.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

У
_____________________
Дана: _____________________

(М.П.)

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

ПАРТИЈА 2: АНАЛИЗАТОРА ЗА ДОПУНУ ПОСТОЈЕЋИХ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ
СТАНИЦА ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА ДА НАСТУПА САМОСТАЛНО

Назив понуђача:_____________________________________
Седиште понуђача: __________________________________
Телефон:____________________________________________
Датум: _____________________________________________
У вези са јавном набавком добара : анализатора за допуну постојећих
аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха за потребе Агенције за заштиту
животне средине изјављујем да наступам самостално.

У_____________________
Дана:___________________
M.П.
________________________
( потпис овлашћеног лица)

ПАРТИЈА 2: АНАЛИЗАТОРА ЗА ДОПУНУ ПОСТОЈЕЋИХ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ
СТАНИЦА ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:

___________________________________

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
( ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ
У ИЗНОСУ ПОНУДЕ): ______________________________________
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА:___________________________________
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
(ПОТПИСНИК УГОВОРА): ___________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

___________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:

___________________________________

ТЕЛЕФОН:

___________________________________

ТЕЛЕФАКС:

____________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ:

____________________________________

БРОЈ ЖИРО РАЧУНА:

____________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ:

____________________________________

У_____________________
Дана:___________________
M.П.
________________________
( потпис овлашћеног лица)

ДОПУНА 6

Комисија за избор најповољније понуде за јавну набавку "Две мерне станице за праћење квалитета
ваздуха и анализатора за допуну постојећих аутоматских мерних станица" за потребе Агеницје за
заштиту животне средине на састанку одржаном 12.11.2007. у 11 часова у просторијама Агенције
донела је следеће одлуке ( у складу са чланом 29 Закона о јавним набавкама), о чему вас обавештава:

У вези коментара групе питања :
You request an instrument with the measurement principle of light scattering and it must show equivalence
to the EN12341 standard. Since there is only one producer of such instruments, for this instrument there
will be no competition.
You also want to measure PM10, PM2,5 and PM1 simultaneously. The EN12341 is the standard for the
PM10-issue. The measurement of PM2,5 is standardised with the EN14907. Do you also require
equivalency with this standard?
For PM1 there is no standard available at the moment. Is it really necessary to measure this fraction of fine
dust, or is it sufficient to measure the two standardised fractions? The measurement principle of the
reference method is gravimetric sampling on a filter. Why it is not allowed to offer a filter-based automatic
monitor?
Analogue to the reference method and the European norms EN12341 and EN14907 the separation of the
dust fractions shall be made by the aerodynamic diameter. Therefore a mechanical separation will be
needed.
For the tendered optical instrument, there is no other way of field calibration possible than to make a
parallel measurement. How the quality assurance will be made?
Parallel measurement will also be necessary to determine the correction factor (CF) of dust fractions
according to the norm. So having in mind all the above mentioned, our main question is: Is it allowed to
offer a continuous automatic dust-monitoring solution, which is filter-based like the reference method and
which requires no CF, so that you are prepared for future requirements?
Комисија је одлучила о следећим допунама:
У Партији 1, Табела 2.6. и у Партији 2 Табела 4., техничке спецификације и технички захтеви у вези
Анализатора-спектрометра суспендованих честица (PM10, PM2,5,PM1,0) СА СИСТЕМОМ ЗА
УЗОРКОВАЊЕ
У реду "Метод мерења" МЕЊА СЕ СРЕДИШЊА КОЛОНА ТАКО ДА ГЛАСИ: МЕРЕЊЕ МАСЕ
СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА ЗАСНОВАНО НА ПРИНЦИПУ ДИСПЕРЗИЈЕ СВЕТЛОСТИ ИЛИ НА
ДИРЕКТНОМ МЕРЕЊУ МАСЕ ЧЕСТИЦА, ЕКВИВАЛЕНТНО СТАНДАРДУ EN 12341( ЗА PM10) И EN 14907 (ЗА
PM2.5), ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИМ US EPA СТАНДАРДОМ, А У РЕДУ "Фракција суспендованих честаца"
БРИШЕ СЕ ОЗНАКА ( # ) КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ИСТОВРЕМЕНО ДЕТЕКТОВАЊЕ PM10, PM 2.5 И PM1.0. TO
ЗНАЧИ ДА ЈЕ ПОЖЕЉНО ДА АНАЛИЗАТОР ДЕТЕКТУЈЕ ИСТОВРЕМЕНО СВЕ ТРИ ФРАКЦИЈЕ, АЛИ ДА
НИЈЕ ПРЕСУДНО, ОДНОСНО ЕЛИМИНИШУЋЕ (АКЦЕНАТ ЈЕ НА МЕРЕЊУ PM10 I PM2.5).

Допуњена Табела 2.6. у Партији 1 и Табела 4. у Партији 2 са техничким спецификаијама дата је у
прилогу.

ДОПУНА 7

A) У Партији 1. део КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, у тачки 2.2.
Усклађеност понуде са техничким захтевима, укупан број тражених техничких захтева се мења са
59 на 58 , тако да тачка гласи
Усклађеност понуде са техничким захтевима
2.2. У складу са захтевима техничких карактеристика добара из конкурсне документације 7 бодова
при оцењивању понуда распоређује се на следеђи начин:
понуда која испуњава све тражене техничке захтеве (њихов број је 58) означене са "#", добија 7
поена. У свим другим случајевима бодови се одређују по формули
Бб_2.2 = Бр.(#)*7
58
где су Бр.(#) – број испуњених техничких карактеристика, а 58 = МБр.(#) укупан број захтеваних
техничких карактеристика.

Б) У Партији 2. део КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, у тачки 2.2.
Усклађеност понуде са техничким захтевима, укупан број тражених техничких захтева се мења са
24 на 23 , тако да тачка гласи
Усклађеност понуде са техничким захтевима
2.2. У складу са захтевима техничких карактеристика добара из конкурсне документације 7 бодова
при оцењивању понуда распоређује се на следеђи начин:
понуда која испуњава све тражене техничке захтеве (њихов број је 23) означене са "#", добија 7
поена. У свим другим случајевима бодови се одређују по формули
Бб_2.2 = Бр.(#)*7
23
где су Бр.(#) – број испуњених техничких карактеристика, а 23 = МБр.(#) укупан број захтеваних
техничких карактеристика.

