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Предмет: 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку ЈН МВ 19/2017 - Текуће 

поправе и одржавање објеката и опреме  

 

Комисија Агенције за заштиту животне средине, образована у складу са чланом 54, став 

2 Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15),  за 

јавну набавку мале вредности ЈН МВ 19/2017 - Текуће поправе и одржавање објеката и 

опреме, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 

124/12, 14/15 и 68/15) врши следећу измену (допуну) конкурсне документације: 

 

 На страни број 14 конкурсне документације у додатним условима за учешће на 

тендеру за Партију 7 - СЕРВИС ИСТРУМЕНТА ELGA LABWATER брише се 

услов под к) 

 

НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ на страни 14 конкурсне документације додатни услов  

за учешће на тендеру у Партији 7 - СЕРВИС ИСТРУМЕНТА ELGA LABWATER, 

гласи: 

л.) Да има запослена минимум 2 лица у виду обучених сервисера за поправку / 
верификацију перформанси за сваки од наведених инструмената, који раде на пословима 
који су предмет јавне набавке на неодређено или одређено време или радно ангажоване 
уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима 

 

У складу са том изменом врше се и следеће исправке у конкурсној документацији: 

 

 На страни број 18. конкурсне документације у табели са додатним условима  за 

Партију 7  брише се услов под к) 

 

НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ , табела изгледа овако: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

 

 
 

Партија 1  

 

 

ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ 
(попуњен потписан и оверен 

Образац 10 са 47 стране ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом.  
 

 

а.) Да је понуђач овлашћен од стране произвођача 
инструмената за сервис и испоруку резервних 
делова у гарантном и вангарантном року. 

б.) Да има запослена лица у виду обучених сервисера 
за поправку / верификацију перформанси за сваки од 
наведених инструмената, који раде на пословима 
који су предмет јавне набавке на неодређено или 
одређено време или радно ангажоване уговором о 
делу односно уговором о привременим и повременим 
пословима 

 
2. 

 

 
 

Партија 2 
в.) Да је понуђач овлашћен од стране произвођача 

инструмената за сервис и испоруку резервних 

делова у гарантном и вангарантном року. 



г.) Да има запослена лица у виду обучених сервисера 
за поправку / верификацију перформанси за сваки од 
наведених инструмената, који раде на пословима 
који су предмет јавне набавке на неодређено или 
одређено време или радно ангажоване уговором о 
делу односно уговором о привременим и повременим 
пословима 

Важна напомена:  
- Наручилац може пре доношења 

одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као 

најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености 

услова. 

- Ако понуђач у остављеном 

примереном року, који не може бити 

краћи од 5 дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Партија 3 

д.) Да је фирма акредитована по ISO 17025 

4. 

 

 

Партија 4 

ђ.) Да је понуђач овлашћен од стране произвођача 
инструмената за сервис и испоруку резервних 
делова у гарантном и вангарантном року. 

е.) Да има запослена лица у виду обучених сервисера 
за поправку / верификацију перформанси за сваки од 
наведених инструмената, који раде на пословима 
који су предмет јавне набавке на неодређено или 
одређено време или радно ангажоване уговором о 
делу односно уговором о привременим и повременим 
пословима 

5 

Партија 5 

ж.) Да је понуђач овлашћен од стране произвођача 
инструмената за сервис и испоруку резервних 
делова у гарантном и вангарантном року. 

з.) Да има запослена лица у виду обучених сервисера 
за поправку / верификацију перформанси за сваки од 
наведених инструмената, који раде на пословима 
који су предмет јавне набавке на неодређено или 
одређено време или радно ангажоване уговором о 
делу односно уговором о привременим и повременим 
пословима 

6 

Партија 6 

и.) Да је понуђач овлашћен од стране произвођача 
инструмената за сервис и испоруку резервних 
делова у гарантном и вангарантном року. 

ј.) Да има запослена лица у виду обучених сервисера 
за поправку / верификацију перформанси за сваки од 
наведених инструмената, који раде на пословима 
који су предмет јавне набавке на неодређено или 
одређено време или радно ангажоване уговором о 
делу односно уговором о привременим и повременим 
пословима 

7 

Партија 7 

л.) Да има запослена лица у виду обучених сервисера 
за поправку / верификацију перформанси за сваки од 
наведених инструмената, који раде на пословима 



који су предмет јавне набавке на неодређено или 
одређено време или радно ангажоване уговором о 
делу односно уговором о привременим и повременим 
пословима 

8 

Партија 8 

љ.) Да је понуђач овлашћен од стране произвођача 
инструмената за сервис и испоруку резервних 
делова у гарантном и вангарантном року. 

м.) Да има запослена лица у виду обучених сервисера 
за поправку / верификацију перформанси за сваки од 
наведених инструмената, који раде на пословима 
који су предмет јавне набавке на неодређено или 
одређено време или радно ангажоване уговором о 
делу односно уговором о привременим и повременим 
пословима 

9 

Партија 9 

н.) Да је понуђач овлашћен од стране произвођача 
инструмената за сервис и испоруку резервних 
делова у гарантном и вангарантном року. 

њ.) Да има запослена лица у виду обучених 
сервисера за поправку / верификацију перформанси 
за сваки од наведених инструмената, који раде на 
пословима који су предмет јавне набавке на 
неодређено или одређено време или радно 
ангажоване уговором о делу односно уговором о 
привременим и повременим пословима 

10 

Партија 10 

о.) Да је понуђач овлашћен од стране произвођача 
инструмената за сервис и испоруку резервних 
делова у гарантном и вангарантном року. 

п.) Да има запослена лица у виду обучених сервисера 
за поправку / верификацију перформанси за сваки од 
наведених инструмената, који раде на пословима 
који су предмет јавне набавке на неодређено или 
одређено време или радно ангажоване уговором о 
делу односно уговором о привременим и повременим 
пословима 

11 
Партија 11 

р.) Да је фирма акредитована по ISO 17025 

 

 На страни број 87. конкурсне документације у Обрасцу број 10 иза реченице:  

,, -Да је овлашћен од стране произвођача инструмента за сервис и испоруку 

резервних делова у гарантном и вангарантном року за инструменте наведене у 

партији/ама за коју/е подноси понуду/е“ у загради се додаје да се део изјаве не 

односи на Партије 3,11 и 7. 

 

НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ , Обрац број 10. изгледа овако: 



Образац бр. 10 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ 19/2017-  ЧЛ. 76. ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке мале вредности Текуће поправе и одржавање објеката и опреме број ЈНМВ 19/2017, 

испуњава све услове из чл. 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

-Да је овлашћен од стране произвођача инструмента за сервис и испоруку резервних делова у 

гарантном и вангарантном року за инструменте наведене у партији/ама за коју/е подноси понуду/е 

(не односи се на Партије 3,11 и 7) 
-Да има запослена минимум 2 лица у виду обучених сервисера за поправку / верификацију 

перформанси за сваки од наведених инструмената (по партији/ама за које подноси понуду/е), који 

раде на пословима који су предмет јавне набавке на неодређено или одређено време или радно 

ангажоване уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима у време 

објављивања позива (не односи се на Партије 3 и 11) 
-Уколико подноси понуду за Партију 3 или Партију 11, испуњава услов да је акредитован по ISO 

17025 

 

 

Број и назив партије 

Име и презиме запослених 

сервисера који раде за 

понуђача, а који ће као кључно 

техничко особље бити 

одговорни за извршење 

уговора, и контролу квалитета 

Навести назив произвођача 

опреме од ког има тражену 

ауторизацију и који је издао 

сертификат, из којег  се  

недвосмислено види да  је  лице 

завршило обуку за сервис 

инструмената 

Акредитован по 

ISO 17025 

(заокружити 

тврдњу) 

Партија 1 – сервис 

иструмента произвођача  

HACH LANGE 

(запослена минимум 2 лица) 

1    

2   

3   

4   

Партија 2 -  сервис 

дигиталних бирета и 

ручних пипетора 

(запослена минимум 2 лица) 

1    

2   

3   

4   

Партија 4 - сервис 

иструмента произвођача  

SHIMADZU 

(запослена минимум 2 лица) 

1    

2   

3   

4   

Партија 5 - сервис 

иструмента произвођача  

PERKIN ELMER и 

BRANDT 

(запослена минимум 2 лица) 

1    

2   

3   

4   

Партија 6 - сервис 

иструмента произвођача  

1    

2   



AGILENT 

TECHNOLOGIES 

(запослена минимум 2 лица) 

3   

4 
  

Партија 7 - сервис 

иструмента произвођача  

ELGA 

(запослена минимум 2 лица) 

1    

2   

3   

4   

Партија 8 - сервис 

иструмента произвођача  

DIONEX 

(запослена минимум 2 лица) 

1    

2   

3   

4   

Партија 9 - сервис 

иструмента произвођача  

ANALYTIKJENNA 

(запослено минимум 1 лице) 

1    
 
 

 

2   

3   

4   

Партија 10 - сервис 

иструмента произвођача  

RIELLO 

(запослена минимум 2 лица) 

1    

2   

3   

4   

Партија 3 -  

АНАЛИТИЧКЕ  ВАГЕ 
 

 
ДА НЕ 

Партија 11 -  Аналитичке 

и техничке ваге 
 

 
ДА НЕ 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач 

из групе понуђача изјављује да додатне услове испуњавају заједно.  

- Попунити за партију у којој сеподноси понуда 

 

 

У _______________  

 

дана _________ 2017.г. 

         Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

М.П.           _____________________ 

 

 

 

У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15) продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке 

мале вредности ЈН МВ 19/2017 - Текуће поправе и одржавање објеката и опреме и то: 

 

           - Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је понедељак  6. новембар 

2017. године до 12:00 часова. 

 

           - Датум отварања понуда је понедељак 6. новембар 2017. године у 12:30 часова 

Овај допис представља саставни део конкурсне документације 
 

                                                                                 Kомисијa за јавну набавку ЈН МВ 19/2017 


