Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине

Број: 404-02-39/2015-06

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 19.08.2015.

На основу чланова 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15),
објављује се:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA
у поступку јавне набавке у отвореном поступку број ЈН ОП 03/2015:

Набавка лабораторијске опреме
Назив и адреса наручиоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине - АГЕНЦИЈА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца: www.sepa.gov.rs
Врста Наручиоца: државни орган у саставу министарства
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак;.
Врста предмета јавне набавке: добра
Предмет јавне набавке: Лабораторијска опрема;
Набавка је обликована у три партије:
- ПАРТИЈА 1 - Заменска опрема за лабораторијске уређаје произвођача Agilent Technologies.
- ПАРТИЈА 2 - Додатна опрема за лабораторијски уређај AAnalyst 600 произвођача Perkin Elmer.
- ПАРТИЈА 3 - Опрема за хемијску лабораторију – Гасни хроматограф са масеном детектором са
системом за припрему узорака - GC-MSD.
Назив и ознака из општег речника набавке: 38000000 - Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема
(осим наочара)
Број јавне набавке: ЈН ОП 03/2015
Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда за Партију 1 и Партију 2 је "најнижа понуђена цена", уколико су
испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.
Критеријум за оцењивање понуда за Партију 3, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној
документацији, је „економски најповољнија понуда“, са следећим елементима:
Понуђена цена: 80 пондера;
Референце за GC-MSD системе за период 2011-2015 на територији Републике Србије: 20 пондера
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се преузима у складу са одредбама члана 62. став 1. Закона о јавним
набавкама, односно са Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs. или са интернет странице наручиоца:
www.sepa.gov.rs.
Услови за учешће у поступку јавне набавке:
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. став
1 ЗЈН:
1 ) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

E-mail: office@sepa.gov.rs
http://www.sepa.gov.rs

Немањина 22-26, 11000 Београд
Република Србија

тел.: 011 2861080
факс: 011 2861077

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне и остале услове из члана
76. ЗЈН:
1) Да располаже потребним кадровским капацитетима, тј да има минимум два сервисера са важећим
сертификатом за одржавање опреме која се набавља, издатим од произвођача.
2) Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак
3) Добављач мора да докаже:
а) да нуди добра која одговарају захтевима Наручиоца, наведеним у техничкој спецификацији
б) да нуди добро произвођача који послује по стандардима ISO 9001:2008 наведено за све
ставке из техничке спецификације
в) да је овлашћени представник за Републику Србију и да достави документ којим се то потврђује,
издат од стране произвођача и
г) да се обавезује да буде способан да у наредних 7 година може да пружи услугу сервиса и добављање
резервних делове за опрему, а у складу са законским процедурама за набавку истих
Испуњеност наведених услова из члана 75. и 76 ЗЈН доказује се на начин описан у конкурсној
документацији.
Начин и рок подношења понуде:
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 треба 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 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УЛИЦА РУЖЕ
ЈОВАНОВИЋА БР. 27А, 11160 БЕОГРАД са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку у отвореном

поступку број ЈН ОП 03/2015 – Лабораторијска опрема, за партију број _____ (навести
редне бројеве партија за које се подноси понуда) – НЕ ОТВАРАТИ".”.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 21.09.2015. закључно са 13:30
часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана 21.09.2015. године у 14:00
часова у просторијама Агенције за заштиту животне средине у Београду, улица Руже Јовановића бр.
27А, у сали за отварање.
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.
Рок за доношење одлуке:
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 25 (двадесетпет) дана од
дана јавног отварања понуда.
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити
при запошљавању и условима рада:
Пореским обавезама - Пореска управа (Министарство финансија и привреде, Република Србија), Саве
Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа
Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају
ови органи;

Заштити животне средине - Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике
Србије, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs;
Заштити при запошљавању, условима рада - Министарство рада, запошљавања и социјалне политике,
Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса www.minrzs.gov.rs.
Контакт (лице или служба)
Све додатне информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом и припремањем
понуде
заинтересована
лица
могу
тражити
у
писаном
облику
на
е-mail:
aleksandar.miletic@sepa.gov.rs, CC: javnenabavke@sepa.gov.rs
CC: office@sepa.gov.rs Контакт
особа: Александар Милетић

