
                             
                      Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И  
      ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
              -Дирекција за националне 
              референтне лабораторије -         
              Београд, Немањина, 22-26 

 Број:  404-02-298/7/2015-13 
               Датум : 24.08.2015.године 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ 
ЛАБОРАТОРИЈЕ 

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница наручиоца: www. dnrl.minpolj.gov.rs 
Врста наручиоца: Државни орган 
Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке: 

ДОБРА 
- Уређај за аутоматску и брзу анализу састава сировог млека и 
одређивање броја соматских ћелија у сировом млеку из једног 
узорка (1 комад), са припадајућим реагенсима за анализу 
минимум 10.000 узорака и 
-Уређаји  за аутоматско и брзо одређивање укупног броја 
бактерија у сировом млеку из једног узорка (2 комада), са 
припадајућим реагенсима за анализу минимум 10.000 узорака 
за сваки од два предметна уређаја (укупно: за минимум 20.000 
узорака). 
Предмет набавке су и пратеће услуге: испорука, инсталација, 
пуштање у рад и обука. 

Назив и ознака из општег речника 
набавке: 

38434530-Апарати за анализу млека 

Уговорена вредност: 
1.030.000,оо евра (EUR), односно 123.755.015,оо динара , без 
ПДВ-а, по средњем курсу од 120,1505 динара за 1 евро НБС на 
дан када је започето отварање понуда (31.07.2015.г) 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 1 

Понуђена цена: 

- Највиша 
1.030.000,оо евра (EUR), односно 123.755.015,оо динара , без 
ПДВ-а, по средњем курсу од 120,1505 динара за 1 евро НБС на 
дан када је започето отварање понуда (31.07.2015.г) 

- Најнижа 
1.030.000,оо евра (EUR), односно 123.755.015,оо динара , без 
ПДВ-а, по средњем курсу од 120,1505 динара за 1 евро НБС на 
дан када је започето отварање понуда (31.07.2015.г) 

http://www.mtt.gov.rs/


 
 

 
 

Понуђена цена код 
прихватљивих 
понуда: 

- Највиша 
1.030.000,оо евра (EUR), односно 123.755.015,оо динара , без 
ПДВ-а, по средњем курсу од 120,1505 динара за 1 евро НБС на 
дан када је започето отварање понуда (31.07.2015.г) 

- Најнижа 
1.030.000,оо евра (EUR), односно 123.755.015,оо динара , без 
ПДВ-а, по средњем курсу од 120,1505 динара за 1 евро НБС на 
дан када је започето отварање понуда (31.07.2015.г) 

Датум доношења одлуке о додели 
уговора: 06.08.2015.године 

Датум закључења уговора: 24.08.2015.године 
 
Основни подаци о добављачу: 
 

-FOSS ANALYTICAL A/S sa sedištem u Kraljevini Danskoj, 3400 
Hillerod, ulica Foss Alle 1 
- порески идентификациони број 17318179 
- матични број 73399815 
 

Период важења уговора До истека предвиђених гарантног и постгаратног рока  
Околности које представљају 
основ за измену уговора: 

Конкурсном документацијом и уговором предвиђена је измена 
следећих битних елемената уговора:  рок плаћања, рок 
инсталације и пуштања у рад и рок за обуку. 
Измена наведених елемената уговора могућа је само из 
објективних разлога, односно из објективних доказивих 
разлога и разлога више силе и уколико организација посла 
Наручиоца то захтева. 
 

Остале информације: Уговор је закључен након спроведеног преговарачког поступка 
без објављивања позива за подношење понуда,  на основу чл. 
36, став 1, тачка 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/2012 и 14/15) и мишљења Управе за јавне набавке 
број 404-02-2189/15 од 25.06.2015. године 


