
  
 Република Србија 
 Министарство пољопривреде   

 и заштите животне средине                                                                            Број: 404-02-24/2016-06 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               Београд,  27.04.2016. године 

E-mail: office@sepa.gov.rs Немањина 22-26, 11000 Београд тел.: 011 2861080 
http://www.sepa.gov.rs Република Србија факс: 011 2861077 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/1 и 

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

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22- 26 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Јавна набавка мале вредности бр. ЈН МВ 17/2016 

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: орган у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
са својством правног лица 

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности. 

Врста предмета јавне набавке: добра 

Назив и ознака из општег речника набавке: 38432100 - Апарати за анализу гаса; 50413100 

-Услуге поправке и одржавања  опреме за детекцију гаса; 90731000 - Услуге у вези са 

загађењем ваздуха;        

Предмет јавне набавке: Набавка резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ 

државне мреже за праћење квалитета ваздуха; 

Број јавне набавке: ЈН МВ 17/2016; Набавка није обликована у партијама 

Процењена вредност набавке: 4.600.000,00 динара без ПДВ-а; 

Набавка је предвиђена Планом набавке за 2016. годину (редни број 1.1.11) у износу од  

4.600.000,00 динара без ПДВ-а, односно 5.520.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Средства за предметну јавну набавку  обезбеђена су буџетом Републике Србије за 2016. 

годину (позицијa 426900). 

Уговорена вредност: 4.547.129,00динара без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена  

Број примљених понуда: 1  

Број прихватљивих понуда: 1 

Понуђена цена: 4.547.129,00 динара без ПДВ  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18. април 2016. године 

Датум закључења уговора: 26. април 2016. године 

Основни подаци о добављачу: „Мизма Игбос“ д.о.о., Београд, Шекспирова број 13.,  

Матични број 20462221; ПИБ 105906699. 

Период важења уговора: Купац ће набављати предметна добра до уговореног износа, 

односно у периоду од годину дана. 

Измене и допуне уговора могу се вршити у писаној форми - закључивањем анекса уговора. 

                                                                                      Комисија за јавну набавку ЈН МВ 17/2016
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