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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/12), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник Републике Србије“ бр.29/23) и Одлуке о покретању
поступка јавне набавке „Услуга МОНИТОРИНГА РАДИОАКТИВНОСТИ У
ОКОЛИНИ НУКЛЕАРНОГ ОБЈЕКТА” број 717/2013 од 19.09.2013. године,
наручилац Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије”, је припремио
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Јавно предузеће ”Нуклеарни објекти Србије”,
Ул.Мике Петровића Аласа 12-14,
Београд, Винча 11351
www.nuklearniobjekt.rs
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке услуга бр. 26/2013 – МОНИТОРИНГ
РАДИОАКТИВНОСТИ

У

ОКОЛИНИ

НУКЛЕАРНОГ

ОБЈЕКТА,

спровешће се у поступку јавне набавке мале вредности.
1.3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга.
Услуга је обавезна по члану 56. Закона о заштити од јонизујућих
зрачења и о нуклеарној сигурности (Сл. гл. РС 36/09 од 15.05.2009)
за Јавно
предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, као носиоца лиценце.
1.4. Контакт:
Лице за контакт: Zoran Cincović
e-mail: zoran.cincovic@nuklearniobjekti.rs
факс: 011/3408-717
1.5. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом
документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу
наручиоца – Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије”, Ул.Мике Петровића
Аласа 12-14 Београд, Винча, са обавезном назнаком на лицу коверте:„Не
отварати - Услуга мониторинга радиоактивности у околини нуклеарног
објекта” поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте
обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име
особе за контакт и е-mail.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење
понуда: Рок за подношење понуда је 05.11.2013. године до 12⁰⁰ часова
Последице пропуштања рока одређеног за подношење
понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за
подношење понуда сматраће се неблаговременом.
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1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и
времену и начину подношења пуномоћја:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у
просторијама Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”, ул.Мике Петровића
Аласа 12-14, Београд, Винча, у пословној згради бр. 48, сала за састанке.
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 05.11.2013.
године у 13:00 часова.
Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу
присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати
потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре
отварања понуда.
1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели
уговора: Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у
року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена
свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавки:
Опис предмета набавке:
Услуга испитивања радиоактивне контаминације животне средине у
околини нуклеарног објекта
Назив и ознака из општег речника набавки: 90730000

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ АНАЛИЗА ВОДЕ, ВАЗДУХА,
НИВОА СПОЉАШЊЕГ ЗРАЧЕЊА СА РОКОВИМА ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Врста и опис услуге која је предмет јавне набавке, детаљно су
приказани у обрасцу бр. 9 – табеларни део понуде. Услуга се врши у складу са
ПРАВИЛНИКОМ О МОНИТОРИНГУ РАДИОАКТИВНОСТИ (Сл. Гл. РС 97/11 од
21.12.2011.) и Процедуром за мониторинг радиоактивности у околини
нуклеарних објеката QP.0565.1 и према решењу АЗЈЗНС за обављање
нуклеарне активности 532-00-00395/2011-01/01 и 532-01-317/2012-01/03 као и у
складу са захтевима Наручиоца, а место извршења је седиште наручиоца –
Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије”, ул. Мике Петровића Аласа 12-14,
Београд, Винча и рудник „Кална“, Књажевац.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови:
У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12), понуђач у поступку јавне
набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији,
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона; Овлашћење од Агенције за
заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност за предметна
испитивања.
6) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује
да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.2. Доказивање испуњености услова:
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12), понуђач доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.) Закона,
писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а
испуњеност ислова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што
доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.

5

6

4.3. Додатни услови:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
1) има акредитоване процедуре узорковања и мерења од стране АТС
2) има успостављен систем квалитета у складу са ISO 9001 и MAAE GS- G3.2 у складу са чланом 37. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о
нуклеарној сигурности (Сл. гл. РС 36/09 од 15.05.2009)
3) дужан је да документује референце квалификованог кадра за
узорковање и мерење,
4) дужан је да достави сертификате о еталонирању опреме, документацију
о природи филтер медијума које користи за специфична узорковања, као
и списак стандарда по којима врши мерења, узорковања и припрема
узорака,
5) обезбеди
задовољавајућу
тачност
резултата
верификовану
међународним међулабораторијским поређењима,
6) доказ о власништву или расположивости опреме и инфраструктуре,
7) поштује систем безбедности НО, нуклеарних материјала и информација у
складу са међународним обавезама и законима Србије.
8) Средство финансијског обезбеђења:
Меницу као финансијску гаранцију за добро извршење посла и
понуђач је доставља у року од 3 дана од дана добијања одлуке о додели
уговора. (вредност менице је 10% од уговорене вредности јавне набавке)
Меница коју понуђач доставља мора бити бланко, соло, безусловна и платива
на први позив и потписана од стране овлашћеног лица.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму и који је издат
после дана
објављивања позива за подношење понуда .
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
4.4. Доказивање испуњености додатних услова:
1) Сертификат о акрдитацији процедура узорковања и мерења од
стране АТС.
2) Потврду о успостављеном систему квалитета по ISO 9001, који је
усклаћен са MAAE GS – G - 3.2
3) Спискови референци квалификованог кадра за узорковање и
мерење.
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4) Доставити сертификате о еталонирању опреме, документацију о
природи филтер медијума које користи за специфична
узорковања, као и списак стандарда по којима врши мерења,
узорковања и припрема узорака.
5) Потврде о учешћу у међународним међулабораторијским
поређењима и доказ о постигнитим резултатима.
6) Пописну листу као доказ о власништву или расположивости
опреме и инфраструктуре.
7) Изјава о поштовању система безбедности НО, нуклеарних
материјала и информација у складу са међународним обавезама,
законима Србије и интерним актима Наручиоца.
8) Потписану меницу и менично овлашћење.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на
обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко
попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и
потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису
уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца
неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.
Обавезно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани
траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно
прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при
отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Јавно предузеће
„Нуклеарни објекти Србије”, Мике Петровића Аласа 12-14 , Винча - Београд, са
обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати ЈНМВ бр. 26/2013 –
Услуга - Мониторинга радиоактивности у околини нуклеарног објекта”,
поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно
навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за
контакт и е-mail.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће
исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу,
са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.
Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране
наручиоца након истека рока одређеног у позиву и конкурсној документацији.
Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве
понуде.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју
наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не
8
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ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Наручилац ће понуду одбити ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће (попуњена,
потписана и оверена Изјава о испуњености обавезних услова;
2) ако је понуђени рок важења понуде краћи од 30 дана;
3) ако је понуђач у својој понуди затражио било који вид авансног
плаћања;
4) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће
утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са
другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене
обрасце);
5) ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди.
5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за
једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде
поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:
Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина
(партија).
5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није допуштена.
5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним
обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора
бити изражена у динарском износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене,
вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или
јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне
укупне цене након извршене измене понуде.
Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће
припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена
понуде” или „Повлачење понуде за јавну набавку – Услуга - Мониторинга
радиоактивности у околини нуклеарног објекта – НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење
понуда.
5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:
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Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено
да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
5.7. Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке
делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) Закона о
јавним набавкама.

5.8. Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове
из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће издати рачун;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу места извршења и услова плаћања:
Место извршења услуге мониторинга је на локацији Јавног
предузећа „Нуклеарни објекти Србије”, ул. Мике Петровића Аласа 12-14,
Београд, Винча и рудник „Кална” у Књажевцу, а сви трошкови извршења
услуга падају на терет понуђача.
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Ако је понуђач у својој понуди затражио било који вид авансног
плаћања његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
5.10. Понуђач који се налази на списку негативних референци:
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке,
а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку
закључења уговора преда наручиоцу соло меницу за добро извршење посла, са
меничним овлашћењем, овереном копијом картона депонованих потписа (овера
од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда),
регистровану у Регистру НБС-а. Меница за добро извршење посла издаје се у
висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Меницу као финансијску
гаранцију за добро извршење посла понуђач који се налази на списку негативних
референци доставља у року од 3 дана од дана добијања одлуке о додели
уговора. (вредност менице је 15% од уговорене вредности јавне набавке).
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
5.11. Рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити
краћи од 30 (словима: тридесет) дана од дана отварања понуде.
5.12. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у
понуди:
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату
вредност и мора бити фиксна.

5.13. Заштита података:
Наручилац је дужан да:
 чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
 одбије давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди;
 чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као
и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за
отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних
услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
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5.14. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Понуђач може, у писаном облику (или путем електронске поште
или факса) на адресу наручиоца – Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије,
Мике Петровића Аласа 12-14 , Београд, Винча, са обавезном назнаком на лицу
коверте: „Не отварати - Услуга - Мониторинга радиоактивности у околини
нуклеарног објекта”, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која
ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је
јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. Негативне референце:
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује
да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од
претходне три године.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
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7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која
нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе
понуђача.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних
референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан
предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке услуга није истоврстан предмету за
који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно
обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

5.17. Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге бр. 26/2013 – Набавка
„Услуга - Мониторинга радиоактивности у околини нуклеарног објекта”,
донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима
критеријума:
1. Цена

80,00 пондера

2. Услови и начин плаћања (изражен у данима)

20,00 пондера

У К У П Н О П О Н Д Е Р А:
1. Цена

100,00 пондера
80,00 пондера

Код овог елемента критеријума упоређује се укупна цена из понуде међу
појединачним поднешеним понудама. Укупна цена представља збир цена свих
тражених врста анализа са пдв-ом.

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 80,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 80,00
Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;
Ц мин. - најнижа укупна цена понуде;
Ц понуде – укупна цена понуде која се оцењује.
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2. Услови и начин плаћања (изражен у данима)

20,00 пондера

Код овог елемента критеријума упоређује се рок плаћања из понуде међу
појединачним поднешеним понудама с тим да најдужи понуђени рок плаћања
не може бити дужи од 45 дана.

Понуда са најдужим роком плаћања добија максималан број пондера – 20,00
пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
РП = ( РП понуде/ РП макс.) х 20,00
РП – број пондера за елеменат критеријума – рок плаћања;
РП макс. – најдужи понуђени рок плаћања;
РП понуде – рок плаћања из понуде која се оцењује.
Ако је понуђач у својој понуди затражио било који вид авансног плаћања
његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива!
5.18. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту
права понуђача:
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије, број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97 позив
на број 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац
уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће
се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три)
дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење
захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње
наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били
или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за
заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу
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оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао
знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана
пријема захтева за заштиту права.

5.19. Обавештење о року за закључење уговора:
Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од
дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
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6. ОБРАСЦИ
Образац 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОНУЂАЧ

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

____________________
Потпис овлашћеног лица

М.П.
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Образац 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,
изјављујем да је понуду за јавну набавку бр. 26/2013 – Набавка „Услуга МОНИТОРИНГА РАДИОАКТИВНОСТИ У ОКОЛИНИ НУКЛЕАРНОГ ОБЈЕКТА”,
саставио и потписао
_____________________________________________________________
(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање
понуде)

у име и за рачун понуђача.
_________________________________________________________
(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)
Датум: ___________

Име и презиме одговорног лица (Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)
_____________________________

М.П.

Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор
Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе
понуђача, образац је неприменљив.
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Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче
Р.бр.

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА УСЛУГЕ КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

1

2

3

Датум:___________
Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

_____________________________

______________________

М.П.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је
неприменљив.
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Образац 4
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА
СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.
Датум:___________
Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

_____________________________

______________________

М.П.
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НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је
неприменљив.
Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку бр.
26/2013 Набавка „Услуга - Мониторинга радиоактивности у околини
нуклеарног објекта”.
Овлашћујемо члана Групе ___________________________________
____________________ да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред
наручиоцем.

Пун назив и
седиште члана
групе

Врста услуга
коју нуди

Учешће члана
Потпис
групе у
одговорног лица
понуди (%)
и печат члана
групе

Овлашћени члан
________________
м.п.

Члан групе
________________
м.п.

Датум: ___________
Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

_____________________________

_____________________

М.П.

20

21

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 6
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА
СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.
Датум:___________
Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

_____________________________

______________________

М.П.
НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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Образац 7
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред
.
бр.

Врста трошка

Износ без
ПДВ-а

Износ са
ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде тј. да попуни образац 7. Трошкове припреме и подношења
понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
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Образац 8

Општи подаци о Извршиоцу:

Назив и седиште:__________________________________
Матични број: ____________________________________
ПИБ: ____________________________________________
Особа за контакт: _________________________________

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку бр.
26/2013 –„ Услуга - Мониторинга радиоактивности у околини нуклеарног
објекта”, достављамо

ПОНУДУ бр._________

Да квалитетно извршимо предметну услугу у складу са наведеним
условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и
стандарде, на начин:

1.)

а) самостално

б) заједничка понуда

в) са подизвођачима

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом:
Словима:
2.) Рок за одложено плаћање од _____ (________________) дана од дана
испостављања рачуна за извршене услуге.

3.) Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана
отварања понуда (не краћи од 30 дана).
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
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Медијум који
се узоркује
или
параметар
радијационог
поља

Место узорковања

Назив
локације
Комплекс
нуклеарних
објеката

Текуће воде

Место пријема
канализације

Учестаност
узорковања и
мерења

Број
испитива
них
узорака

Потребне анализе

Јединица
мере

Цена
по
јединици
мере
Без
ПДВ-а

Износ

Опис
поток Млака, једно
место узводно од
излива ефлуената
поток Млака, једно
место низводно од
излива ефлуената
Болечица –
Смедеревски пут,
једно место узводно
од пријема
Ушће Болечице у
Дунав, једно место
низводно од
пријема
узводно од ушћа

Ушће Млаке у
Болечицу
низводно од ушћа

Збирни месечни
узорак,
континуирано
дневно
сакупљање,
месечно мерење
Збирни месечни
узорак,
континуирано
дневно
сакупљање,
месечно мерење
Збирни месечни
узорак,
континуирано
дневно
сакупљање,
месечно мерење

3

3

Гамаспектрометријско
одређивање садржаја
радионуклида
Гамаспектрометријско
одређивање садржаја
радионуклида

узорак
узорак

3

Гамаспектрометријско
одређивање садржаја
радионуклида

узорак

3

Гамаспектрометријско
одређивање садржаја
радионуклида

узорак

3

Гамаспектрометријско
одређивање садржаја
радионуклида

узорак

3

Гамаспектрометријско
одређивање садржаја
радионуклида

узорак
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Габровничка река
изнад рудника
Рудник Кална
Габровничка река
испод рудника
Водовод

Падавине

Ваздух

Збирни месечни
узорак,
континуирано
дневно
сакупљање,
месечно мерење
Континуирано
дневно узорковање

Вода за пиће из водовода
2 места у смеру најчешћих ветрова у
смеру насеља Винча – Водовод
Винча и Стара школа у насељу
2
места
на
локацији
Јавно
предузеће/Институт Винча – центар
сајта и метеоролошки стуб
1 референтно место (ван утицаја
реактора) - Зелено брдо
3 места у смеру најчешћих ветрова:


Центар
сајта
Јавно
предузеће/Институт Винча



Локација унутар
хангара Х3



Нова школа у насељу Винча

комплекса

1 референтно место (ван утицаја
реактора) – Зелено брдо

3

Гамаспектрометријско
одређивање садржаја
радионуклида

узорак

3

Гамаспектрометријско
одређивање садржаја
радионуклида

узорак

-

Сакупљање збирног
узорка

узорак
узорак

3+3
Једном месечно
(континуирано
сакупљање)

3+3

Гамаспектрометријско
одређивање садржаја
радионуклида

узорак

3
Континуирано
сакупљање на
аеросолним
филтрима
(промена у односу
на зачепљење)
Збирни месечни
узорак, месечно
мерење

4х3

узорак

Гамаспектрометријско
одређивање садржаја
радионуклида

узорак
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Мерна места на локацији Јавног
предузећа:

Ниво
спољашњег
зрачења



Ограда комплекса објеката
РАО – 20 ТЛ дозиметара



Ограда реактора РА/РБ 10 ТЛ
дозиметара



Западна капија
дозиметар

–

1

ТЛ



Источна капија
дозиметар

–

1

ТЛ



Метеоролошки стуб – 1 ТЛ
дозиметар



Центар сајта – 1 ТЛ дозиметар

Једном
месечно
очитавање

34
комада
са
месечним
очитавањ
ем

Амбијентална
еквивалентна доза
гама зрачења у
ваздуху - интегрално
ТЛ дозиметрима

узорак

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ом

Датум:___________
Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________
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7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу да понуђач:
_______________________________________________________,

испуњава све обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама
као и услове утврђене Конкурсном документацијом у поступку јавне
набавке услуга бр. 26/2013 – Набавка „Услуга - Мониторинга
радиоактивности у околини нуклеарног објекта”.

Датум:___________
Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

_____________________________

______________________

М.П.
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8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу да је понуђач:
_______________________________________________________,

понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:___________
Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

_____________________________

______________________

М.П.
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9. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНОСТИ У ОКОЛИНИ НО
предмет набавке
(Веза са Планом набавки 2013.)
МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНОСТИ У ОКОЛИНИ НУКЛЕАРНОГ ОБЈЕКТА
потребан за одржавање лиценце за обављање нуклеарне активности 532-0000395/2011-01/01 и 532-01-317/2012-01/03 , у складу са ПРАВИЛНИКОМ О
МОНИТОРИНГУ РАДИОАКТИВНОСТИ (Сл. Гл. РС 97/11 од 21.12.2011) члан
13. и Процедуром за мониторинг радиоактивности у околини нуклеарних
објеката QP.0565.1
Опис
Набавка услуге
испитивања
радиоактивне
контаминације
животне средине у
околини нуклеарног
објекта у складу са
ПРАВИЛНИКОМ О
МОНИТОРИНГУ
РАДИОАКТИВНОСТИ
(Сл. Гл. РС 97/11 од
21.12.2011) и
Процедуром за
мониторинг
радиоактивности у
околини нуклеарних
објеката QP.0565.1 и
према решењу
АЗЈЗНС за обављање
нуклеарне активности
532-00-00395/201101/01 и 532-01317/2012-01/03

Карактеристике
Обим потребних испитивања дат је у табели у прилогу, које су
део важеће Процедуре за мониторинг радиоактивности у
околини нуклеарних објеката QP.0565.1. Понуђач мора да:
1. поседује овлашћење од Агенције за заштиту од јонизујућих
зрачења и нуклеарну сигурност за предметна мерења,
2. има акредитоване процедуре узорковања и акредитоване
методе мерења од стране АТС,
3. има успостављен систем квалитета у складу са ISO 9001 и
MAAE GS-G-3.2 у складу са чланом 37. Закона о заштити
од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (Сл. гл.
РС 36/09 од 15.05.2009)
4. дужан је да документује референце квалификованог кадра
за узорковање и мерење,
5. дужан је да достави сертификате о еталонирању опреме,
документацију о природи филтер медијума које користи за
специфична узорковања, као и списак стандарда по којима
врши мерења, узорковања и припрема узорака.
6. обезбеди
задовољавајућу
тачност
резултата
верификовану међународним интеркомпарацијама,
7. обезбеди континуалан рад и промптно извештавање у
случају акцидента,
8. свеобухватан извештај до 15. у месецу за предходни
месец,
9. исказане резултате контаминације животне средине
укључујући и корелацију са метеоролошким параметрима,
10. доказ о власништву или расположивости опреме и
инфраструктуре,
11. поштује систем безбедности НО, нуклеарних материјала
и информација у складу са међународним обавезама и
законима Србије.

Кратак опис у које ће се сврхе користити предмет набавке:
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Услуга је обавезна по члану 56. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о
нуклеарној сигурности (Сл. гл. РС 36/09 од 15.05.2009) за ЈП „Нуклеарни
објекти Србије“ као носиоца лиценце за обављање нуклеарне активности 53200-00395/2011-01/01 и 532-01-317/2012-01/03.

31

32

10. МОДЕЛ УГОВОРА
НАПОМЕНА:
Понуђачи су дужни да парафирају, попуне и овере сваку страну Уговора и
приложе га уз понуду, чиме потврђују да су сагласни са понуђеним
моделом.
У случају наступа групе понуђача, сви учесници у групи су дужни да
парафирају и овере сваку страну Уговора
УГОВОР
закључен ____________2013 . године између
НАРУЧИОЦА: ЈП“Нуклеарни објекти Србије“, Мике Петровића Аласа 12-14,
Винча, Београд, ПИБ 106217172 матични број 20556820 кога заступа вршилац
дужности директора др Јагош Раичевић, у својству наручиоца (у даљем тексту:
Наручилац).
и
ПОНУЂАЧА: ........................................... са седиштем у ............................, адреса
.......................................................................................................................................
..............
........................................................ бр. .........., ПИБ .....................................матични
број: _____________ кога заступа директор ......................................................... у
својству даваоца услуга (у даљем тексту:Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ: набавка услуге мониторинга радиоактивности у околини нуклеарног
објекта у складу са Одлуком вршиоца дужности директора ЈП“Нуклеарни
објекти Србије“ о покретању поступка бр. 717/2013 од 19.09.2013 године, и
Одлуком вршиоца дужности директора ЈП“Нуклеарни објекти Србије“ о додели
уговора бр. _________ од _______ 2013 године (попуњава Наручилац).
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Уговарачи констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12) спровео поступак јавне набавке мале вредности
услуге мониторинга радиоактивности у околини нуклеарног објекта (ЈНМВ
26/13);
- да је Давалац услуге доставио Понуду бр.______ од __.__.2013 године, која се
налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део; (попуњава Наручилац)
- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број ______ од __.__.
2013. године, одабрао понуду Даваоца услуге. (попуњава Наручилац)
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Члан 1.
Предмет овог уговора је мониторинг радиоактивности у околини нуклеарног
објекта, у свему према спецификацији места, количине и начина извршења
услуга испитивања радиоактивне контаминације животне средине из понуде
бр.____________од_________, која је саставни део овог уговора.(попуњава
Наручилац)
Члан 2.
Место извршења услуге је седиште наручиоца у Ул. Мике Петровића Аласа 1214, Београд, Винча и рудник „Кална“, Књажевац.

Члан 3
Укупна цена услуга које су предмет овог уговора је ____________________
_______________________динара, словима (___________________________
____________________) без ПДВ-а.
Цена услуга из претходног става износи_______________________динара,
словима (________________________________) са ПДВ.
Уговорне стране су сагласне да је уговорена цена услуга фиксна.
Члан 4.
Давалац услуга се обавезује да услуге из чл.1 овог уговора извршава стручно и
квалитетно у
свему према достављеној и прихваћеној понуди и у складу са
позитивним прописима и правилима струке.
Давалац услуга се обавезује да Наручиоцу доставља месечни Извештај до
15-ог дана у месецу за претходни месец, којим доказује извршење услуге.
Давалац услуге се обавезује на континуалан рад, који подразумева рад и
викендом и у току празника, и хитно извештавање у случају ванредног догађаја
тј. извештавање о контаминацији животне средине у случају акцидента.
Члан 5.
Наручилац је дужан да плати фактуру у року од _________________ дана од
дана фактурисања. Плаћање ће се вршити у динарима, на пословни рачун
Даваоца услуге.
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Члан 6.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране
овлашћених лица обе уговорне стране и престаје да важи извршењем
предметних услуга.
Члан 7.
Овај уговор може отказати свака уговорна страна услед кршења одредби
уговора и у другим случајевима сагласно одредбама Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима и сагласно одредбама других
позитивних прописа.
У случају из претходног става уговорна страна која раскида уговор дужна је да
другој уговорној страни достави писано обавештење о отказу уговора.
Члан 8.
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором
решавају споразумно.
Евентуалне спорове које не буду решени споразумно, решаваће Привредни суд
у Београду.
Члан 10.
Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по два примерка.
Наручилац

Давалац услуга
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