....................................огласи ГЛА

НИК огласи................ 19.X2007./95

На основу члана 72. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 39/02, 43/03 и 55/04)
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНБ
Агенција за заштиту животне средине
о гл а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писаних понуда у отвореном поступку
за јавну набавку добара - две аутоматске мерне станице
за праћење квалитета ваздуха; сензора - анализатора
за допуну постојећих аутоматских мерних станица
1) Предмет јавне набавке је набавка добара обликованих по партијама:
-

партија 1 - две аутоматске мерне станице за праћење квалитета ваздуха;
партија 2 - анализатори за допуну постојећих аутоматских мерних станица.

2) Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове из чл. 45.
и 46. Закона о јавним набавкама. Доказ о испуњавању услова достављају се у оригиналу или овереној
фотокопији и не могу бити старији од 6 месеци.
3) Конкурсна документација се може преузети у просторијама Агенције за заштиту животне
средине у ул. Руже Јовановић 27a, Београд, сваког радног дана од 11,00 до 15,00 часова у року од 15
дана од дана објављивања јавног огласа у „Службеном гласнику РС".
4) Понуде доставити на адресу: Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27a,
Београд. Понуде се достављају у запечаћеним ковертама са назнаком: „Понуда за јавну набавку АМСКВ".
5) Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављиваља јавног позива у „Службеном
гласнику РС".
6) Јавно отварање понуда обавиће се следећег радног дана по истеку рока за прикупљање понуда.
Отварање понуда обавиће се у просторијама Агекције за заштиту животне средине у 13,00 часова у соби
бр. 25.
7) Критеријуми за избор најповољнијег понуђача су:
-цена
60 бодова
-квалитет
17 бодова
-сервис
10 бодова
-гарантни рок
5 бодова
-обука
5 бодова
-рок испоруке
3 бода
8)

Одлука о избору најповољнијег кандидата биће донета у року од 10 дана од дана отварања
понуда.

9) Додатна објашњења и информације заинтересовани могу добити радним даном у периоду
12,00 до 15,00 часова на телефон 011/2861-080, контакт особа Тихомир Поповић.
12047

