Број: 556/18.
Дана: 25.07.2018.
НАРУЧИЛАЦ
Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“
11351 Београд – Винча
Мике Петровића Aласа 12-14
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈНМВ бр. 1.2. /2018
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Услуге, „Израда техничке документације за потребе промене намене објекта „Латрансa“
у „Постројење за прераду радиоактивног отпада-ППО“, редни број ЈНМВ 1.2.1/2018,
ОРН - 71320000

Критеријум за одабир понуде је: Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Јавног предузећа“
Нуклеарни објекти Србије“ www.nuklearniobjekti.rs и на Порталу Управе за јавне набавке
www.portal.ujn.gov.rs.
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Министарство финансија
Кнеза Милоша 20, Београд; Република Србија, www.mfin.gov.rs;
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.mpzzs.gov.rs;
Министарство за рад, запошљавања, борачка и социјална питања
Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.minrzs.gov.rs;
Завод за социјално осигурање
Бул. уметности 10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs
Агенција за заштиту животне средине
Руже Јовановић 27а, Београд (улаз из Жабљачке улице), Република Србија, www.sepa.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт
телефон.
Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: Јавно предузеће „Нуклеарни
објекти Србије“, 11351 Београд – Винча, Мике Петровића Aласа 12-14,
са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја
набавке „Понуда за јавну набавку број 1.2.1/2018, Услуга – Израда техничке документације
за потребе промене намене објекта „Латрансa“ у „Постројење за прераду радиоактивног
отпада-ППО“, НЕ ОТВАРАТИ“
Рок за подношење понуда је дан 09.08.2018. године до 10:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у згради бр. 48 јавног предузећа „Нуклеарни објекти
Србије“, у Београду – Винчи у улици Мике Петровића Аласа 12-14, зграда бр. 48, дана
09.08.2018 године у 10:30 часова.
Овлашћени представници понуђача могу учествовати у јавном отварању понуда, под условом
да овлашћења предају комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт је: Зоран Богосављевић
е-mail адреса: zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs
office@nuklearniobjekti.rs

