1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца: ЈП „Нуклеарни објекти Србије”
Адреса наручиоца: Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Београд – Винча
ПИБ: 106217172
Матични број: 20556820
Интернет страница Наручиоца: www.nuklearniobjekti.rs
Врста поступка јавне набавке: Поступка јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Предмет јавне набавке мале вредности бр. 26/2013 је услуга –
мониторинга радиоактивности у околини нуклеарног објекта.
Лице за контакт: Зоран Цинцовић, дипломирани економиста – Одељење комерцијале
Е - mail: zoran.cincovic@nuklearniobjekti.rs
Факс: 011/3408-717
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке: услуге – мониторинга радиоактивности у околини нуклеарног
објекта.
Назив и ознака из општег речника набавке: мониторинг – 90730000
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Економски најповољнија понуда:
1. Цена 80 пондера,
2. Услови и начин плаћања (изражен у данима) 20 пондера.
Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузети:
-

са Портала Управе за јавне набавке, и са интернет странице
www.nuklearniobjekti.rs у електронском облику,

наручиоца

-

достављањем захтева за конкурсну документацију електронском поштом на еmail адресу: zoran.cincovic@nuklearniobjekti.rs,

-

у просторијама наручиоца или поштом на адресу заинтересованог лица након
достављања писаног захтева.

Рок за достављање понуде је 05.11.2013. године. Благовременом ће се сматрати све
понуде које стигну на адресу наручиоца до 05.11.2013. године до 12:00 часова, без
обзира на начин на које су послате.
Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу Јавно предузеће
„Нуклеарни објекти Србије”, Београд - Винча, ул. Мике Петровића Аласа 12-14, зграда
бр. 48.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На
предњој страни понуде понуђач је дужан да напише текст: „Не отварати - Услуга
мониторинга радиоактивности у околини нуклеарног објекта“, ЈНМВ 26/2013, а на
полеђини назив, адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт.
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити
враћене понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана
05.11.2013. године у 13:00 часова, на адреси: Јавно предузеће „Нуклеарни објекти
Србије”, Београд - Винча, ул. Мике Петровића Аласа 12-14, зграда бр. 48.
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет дана) од дана отварања
понуда.

