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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 

и 68/15) Министарство пољопривреде и заштите животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22- 26 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

за ПАРТИЈУ 3 у поступку јавне набавке број ЈН МВ 18/2015 

 

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: поступак јавне набавке мале вредности. 

Врста предмета јавне набавке: Услуга 

Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме; 

Партија 3 -  Сервисирање и провера рада комплетних система и одржавање опреме 
произвођача ,,Elga”(системи за пречишчавање воде) 

Број јавне набавке: ЈН МВ 18/2015 

Назив и ознака из општег речника набавке: 50410000 - Услуге поправке и одржавања 

апарата за мерење, испитивање и контролу;   

Процењена вредност за Партију 3: 107.000,00 динара без ПДВ.       

Уговорена вредност: 107.000,00 динара без ПДВ (128.400,00 са ПДВ-ом). 

Укупна понуђена цена радног сата по којем ће се вршити услуга до утрошка уговорених 

средстава,, износи 500,00 динара без ПДВ -а, односно 600,00 динара са ПДВ-ом. 

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена  

Број примљених понуда: 2 

Број прихватљивих понуда: 2  

Највиша понуђена цена радног сата по којем ће се вршити услуга 600,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена: радног сата по којем ће се вршити услуга 600,00 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20. новембар 2015. године 

Датум закључења уговора: 03. децембар 2015. године 

Основни подаци о добављачу: ,,Bit elektronika“ д.o.o.,Ул. Гандијева бр. 61/2, Београд 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци 

 

                                                                                             Комисија за јавну набавку 

                                                                                                      ЈН МВ 18/2015 
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