ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Нуклеарни објекти Србије"

Адреса наручиоца:

Мике Петровића Аласа12-14, 11351 Београд – Винча

Интернет страница наручиоца:

www.nuklearniobjekti.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Обезбеђење објеката - 79710000

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

У складу са чланом 85. Закона, критеријум за оцењивање понуда је „економски
најповољнија понуда“, коју чине:
- цена радног сата и
- висина осигуране суме из полисе осигурања по једном штетном догађају за неограничен
број штетних догађаја

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Начин преузимања конкурсне документације:
1. адреси наручиоца
2. интернет адреси наручиоца - www.nuklearniobjekti.rs
3. Порталу Управе за јавне набавке - www.portal.ujn.gov.rs.

Адресa и интернет адресa 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:
Подаци у вези са пореским обавезама могу се добити од Пореске управе, Саве
Машковића број 3-5, 11000 Београд, мејл: press@poreskauprava.gov.rs;
Подаци о заштити животне средине могу се добити од Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, Агенције за животну средину, Руже Јовановића 37а , 11160
Београд, мејл: office@sepa.gov.rs;
Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити на мејл
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина број 11, 11000
Београд, мејл: press@minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрсацима који су
саставни део конкурсне документације).
Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној 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 поштена адресу: Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, 11351 БеоградВинча, ул. Мике Петровића Аласа 12-14, зграда бр. 48, са назнаком:“Понуда за ЈНОП бр. 1.2.7/2017 услуга обезбеђења
објеката, НЕ ОТВАРАТИ „

Место, време и начин отварања понуда:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума
(дана) и часа назначеног у Позиву за подношење понуда, то јест до: 31.5.2019. године до
10:00 часова.
Отварање понуда је 31.5.2019. године у 11:00 часова

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда, је дужан да пре почетка
отварања, комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење
мора садржавати следеће податке: назив и адресу Понуђача, датум издавања, име лица
коме се даје овлашћење, потпис и печат овлашћеног лица код понуђача.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 25 (двадесет пет)
дана од дана отварања понуда.
У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка

Лице за контакт:

zoran.cincovic@nuklearniobjekti.rs
zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs

Остале информације:
Уколико две или више понуда имају исти број пондера (бодова), као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико понуђачи
понуде и исти рок плаћања, избор најповљнијег понуђача ће се извршити жребањем у
присуству комисије и учесника поступка јавне набавке.

