На основу члана 55. став 1. тачка 8., члана 57. став 1. и члана 116. став 1. Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив и адреса наручиоца: Министарство заштите животне средине, Немањина 22-26,
Београд
Интернет страница наручиоца: www.ekologija.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
Опис предмета набавке: Услуге везане за реализацију пројекта „Оперативни мониторинг
површинских и подземних вода Републике Србије“
Предмет јавне набавке je подељен у две партије:
1)Партија 1 – Оперативни мониторинг површинских вода
2)Партија 2 – Оперативни мониторинг подземних вода.
Назив и ознакa из општег речника набавки: Партија 1 – 90733100 - Услуге праћења или
надзора над загађењем површинских вода и 90733300 - Услуге заштите површинских вода од
загађења; Партија 2 – 90733700 - Услуге праћења или надзора над загађењем подземних
вода.
Уговорена вредност: Партија 1 - 5.500.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 2 – 4.000.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда (за обе партије)
Број примљених понуда: 2 (две) – једна за Партију 1 и једна за Партију 2
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Партија 1: Највиша и најнижа понуђена цена је иста јер је поднета једна понуда и износи
5.500.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 2: Највиша и најнижа понуђена цена је иста јер је поднета једна понуда и износи
4.000.000,00 динара без ПДВ-а
Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.11.2018.године
Датум закључења уговора: 07.11.2018.године закључени су уговори за обе партије
Основни подаци о добављачима:
Партија 1: Група понуђача: Универзитет у Београду – Биолошки факултет са седиштем у
Београду, улица Студентски трг број 16, ПИБ: 100043776, матични број: 7048599;
Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет у Новом Саду, Трг Доситеја
Обрадовића 3, Нови Сад и Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна
истраживања, Кнеза Вишеслава 1, Београд.
Партија 2: Група понуђача: Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, са
седиштем у Београду, улица Ђушина број 7, ПИБ: 100206244, матични број: 07045735 и
Институт за јавно здравље Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу, улица Николе Пашића број
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Период важења уговора: Уговори су закључени за период од 12 месеци
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