Република Србија
Министарство eнергетике, развоја
и заштите животне средине

Број: 404-02-34/2013-01
Београд, 21.11.2013.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Директор Агенције за заштиту животне средине, на основу извештаја Комисије, а у складу са
чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012), доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Јавна набавка број ЈНМВ 07/2013
Уговор у поступку јавне набавке број ЈНМВ 07/2013 – спектрофотометра- портабл, а по
стицању услова из члана 107. став 3. ЗЈН, додељује се понуђачу ''ANALYSIS'' DOO,
БЕОГРАД, ГАНДИЈЕВА 76а.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (збир јединичних цена) износи 575.000,00 динара без
ПДВ.
РОК ИСПОРУКЕ: 45 дана од писаног захтева наручиоца
ГАРАНТНИ РОК: 12 месеци
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана од дана отварања понуда.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: спектрофотометра- портабл
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: 575.000,00 динара без ПДВ.
ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добро
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Апарати за детекцију и анализу Шифра из О.Р.Н. је: 38430000
Одлуком број 404-02-34/2013-01 од 07.10.2013. године покренут је поступак јавне набавке мале
вредности за набавку спектрофотометра- портабл.
Набавка се финансира из средстава обезбеђених донацијом, а процењена вредност предметне
набавке износи 575.000,00 динара без ПДВ.
На основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012)
поступак јавне набавке спектрофотометра- портабл, спроводи се као поступак јавне набавке
мале вредности.
Одлуком је одређен критеријум за оцену понуда и то "најнижа понуђена цена ".
Позив за подношење понуде и конкурсна документација за наведену јавну набавку су
објављени на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца дана 07.11.2013. године.
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Благовремено, тј. до дана 15.11.2013. године до 15:30 часова, пристигле су понуде следећих
понуђача: ''SUPERLAB’’, БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА
25, БРОЈ ПОНУДЕ : Р 13-235663 и понуђача: ''ANALYSIS'' DOO, Београд, Гандијева 76а ,
БРОЈ ПОНУДЕ : Р 13-002226
Комисија није узела у разматрање понуду понуђача ''NOVOS'' DOO, јер је пристигла у 15:38,
односно после рока за достављање понуда и као неблаговремену је вратила понуђачу.
Поступак отварања понуда вођен је дана 15.11.2013. године са почетком у 16:00 часова
(Записник о отварању понуда број 404-02-34/2013-01 од 15.11.2013. године).
Комисија за јавну набавку је након отварања извршила преглед достављених понуда за
предметну јавну набавку у складу са условима који су тражени конкурсном документацијом и
утврдила следеће:
Преглед достављене понуде:
Рок важења
понуде (мин.
30 дана)

Рок испоруке
(дана)

448.013,00
динара

30

45

''ANALYSIS''DOO 435.000,00
динара

30

45

ПОНУЂАЧ
''SUPERLAB’’

Укупна понуђена
цена без ПДВ
(збир јед. Цена)

Гарантни рок
(месеци)

12

12

- да понуде понуђача ''SUPERLAB’’, БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД, МИЛУТИНА
МИЛАНКОВИЋА 25 и ''ANALYSIS'' DOO, БЕОГРАД, ГАНДИЈЕВА 76а испуњавају све
законске услове и захтеве Наручиоца из Конкурсне документације за учешће у предметном
поступку јавне набавке, те је наведене понуде оценила као прихватљиве;
- да је, примењујући критеријум најнижа понуђена цена, Понуда понуђача''ANALYSIS''
DOO, Београд, Гандијева 76а, најповољнија у поступку јавне набавке мале вредности за
набавку спектофометра – портабл.
Комисија је констатовала да нема рачунских грешака.
Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу ''ANALYSIS''
DOO за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 07/2013 – спектрофотометра - портабл,
поводом чега је сачинила и Извештај Комисије о стручној оцени понуде број 404-02-34/2013-01
од 21.11.2013. године.

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора,
те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу''ANALYSIS''
DOO, који је у предметном поступку јавне набавке мале вредности поднео понуду број Р 13002226 од 14.11.2013 године.
УКУПНА ПОНУЂЕНA ЦЕНА БЕЗ ПДВ: 435.000,00 динара
ПДВ: 87.000,00 динара
УКУПНА ПОНУЂЕНA СА ПДВ: 522.000,00 динара
РОК ИСПОРУКЕ: 45 дана од писаног захтева наручиоца
ГАРАНТНИ РОК: 12 месеци
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана од дана отварања понуда.

Поука о правном леку:
Против ове одлуке, понуђач може Наручиоцу
поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.

ДИРЕКТОР
_________________________
Филип Радовић

Доставити:
- Подносиоцима понуда:
- ''SUPERLAB’’, Београд-Нови Београд, Милутина Миланковића 25
- ''ANALYSIS'' DOO, Београд, Гандијева 76а
- ,,NOVOS'' DOO, Београд – Земун, Цара Душана 207
- архиви

