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Септембар 2015. године
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 404-02-9/2015-01, ЈНМВ 07/15 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку услуга-Mерење радона у
затвореном простору у циљу мапирања територије Републике Србије број
404-02-9/1/2015-01, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – услуга Мерење радона у затвореном
простору у циљу мапирања територије Републике Србије ЈНМВ бр.07/2015
Конкурсна документација садржи:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ................................. Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и
нуклеарну сигурност Србије
Адреса: ....................................... Београд, Масарикова 5, XV спрат
Интернет страница: ................... www.srbatom.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 07/2015
услуга Мерење радона у затвореном простору у циљу мапирања
територије Републике Србије
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Радмила Радојковић
Е - mail адреса: radojkovic@srbatom.gov.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр ЈНМВ 07/2015 је услуга Мерење радона у
затвореном простору у циљу мапирања територије Републике Србије
Oзнака из ОРН-90721600-услуге заштите од зрачења
Процењена вредност јавне набавке износи 833.000,00 динара(без ПДВ-а)
Јавна набавка је обликована у шест партија и то:
Партија 1. Дистрибуција, постављање детектора и прикупљање података о
постављеним детекторима за мерење радона у боравишним просторијама за
подручја управних округа који чине Ужице, Сомбор, Нови Сад, Зајечар;
Партија 2. Дистрибуција, постављање детектора и прикупљање података о
постављеним детекторима за мерење радона у боравишним просторијама за
подручја управних округа који чине Краљево, Чачак, Јагодина;
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Партија 3. Дистрибуција, постављање детектора и прикупљање података о
постављеним детекторима за мерење радона у боравишним просторијама за
подручја управних округа који чине Крушевац, Зрењанин;
Партија 4. Дистрибуција, постављање детектора и прикупљање података о
постављеним детекторима за мерење радона у боравишним просторијама за
подручја управних округа који чине Крагујевац, Лесковац;
Партија 5. Дистрибуција, постављање детектора и прикупљање података о
постављеним детекторима за мерење радона у боравишним просторијама за
подручја управних округа који чине Град Београд;
Партија 6. Дистрибуција, постављање детектора и прикупљање података о
постављеним детекторима за мерење радона у боравишним просторијама за
подручја управних округа који чине Пожаревац, Ниш, Ваљево;

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
5) Да је потписао изјаву о поштовању обавеза које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, којом гарантује да је ималац
права интелектуалне својине и да му није изречена мера забране
обављања делатности.
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1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Претходно искуство, понуђач мора да достави доказе који
недвосмислено потврђују искуство понуђача на пословима
мерење радона у затвореном простору у циљу мапирања.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона,
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим
услова из члана 75. став 1. тачка 4)
Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем
фотокопија докумената о учешћима на пословима мерења радона у
затвореном простору .
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у
поглављу III одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне
набавке- услуга мерење радона у затвореном простору у циљу мапирања
територије Републике Србије ЈНМВ број 07/2015, испуњава све услове из
чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________, услуга
мерење радона у затвореном простору у циљу мапирања територије
Републике Србије ЈНМВ број 07/2015, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
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IV ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
Мерење радона у затвореном простору у циљу мапирања територије
Републике Србије спроводи се према Закону о заштити од јонизујућих зрачења
и нуклеарној сигурности („Службени гласник РС“,бр. 36/09 и 93/12), Правилника
о утврђивању програма систематског испитивања радиоактивности у животној
средини („Службени гласник РС“, број 100/10) и Правилника о границама
излагања јонизујућим зрачењима и мерењима ради процене нивоа излагања
јонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 86/11)
Програм обухвата:
Мерење радона у затвореном простору у циљу мапирања територије
Републике Србије
Партија 1. Дистрибуција, постављање детектора и прикупљање података о
постављеним детекторима за мерење радона у боравишним просторијама за
подручја управних округа који чине Ужице, Сомбор, Нови Сад, Зајечар:
-

-

Ужице: Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој,
Пријепоље, Сјеница, Град Ужице, Чајетина
Сомбор: Апатин, Кула, Оџаци, Град Сомбор
Нови Сад: Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Врбас, Жабаљ,
Град Нови Сад, Сремски Карловци, Србобран, Тител, Темерин, Инђија,
Пећинци, Рума, Град Сремска Митровица, Стара Пазова, Шид
Зајечар: Бољевац, Град Зајечар, Књажевац, Сокобања, Бор, Кладово,
Мајданпек, Неготин

Врста, начин и период мерења:
Методологија мора бити прилагођена тренутној пракси у земљи и у складу са
релевантним препорукама Међународне агенције за атомску енергију и
Европске комисије.
Подаци се сакупљају путем упитника. Упитници се упућују лицима у чијим се
објектима детектор експонира. Почетак експонирања детектора је октобар
2015.године.
Извештај:
Извештај о Мерењу радона у затвореном простору у циљу мапирања
територије Републике Србије треба да садржи:
Број дистрибуираних детектора по предвиђеним окрузима, као и број детектора
по мерном месту, са наведеном адресом и GPS координатом објекта и свим
релевантним подацима из предвиђеног Упитника у складу са методологијом.
Извештај се доставља најкасније до 05. новембар 2015. године.
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Извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми
Партија 2. Дистрибуција, постављање детектора и прикупљање података о
постављеним детекторима за мерење радона у боравишним просторијама за
подручја управних округа који чине Краљево, Чачак, Јагодина:
- Краљево: Врњачка Бања, Град Краљево, Град Нови Пазар, Рашка,
Тутин
- Чачак: Горњи Милановац, Ивањица, Град Чачак
- Јагодина: Деспотовац, Град Јагодина, Параћин, Рековац, Свилајнац,
Ћуприја
Врста, начин и период мерења:
Методологија мора бити прилагођена тренутној пракси у земљи и у складу са
релевантним препорукама Међународне агенције за атомску енергију и
Европске комисије.
Подаци се сакупљају путем упитника. Упитници се упућују лицима у чијим се
објектима детектор експонира. Почетак експонирања детектора је октобар
2015.године.
Извештај:
Извештај о Мерењу радона у затвореном простору у циљу мапирања
територије Републике Србије треба да садржи:
Број дистрибуираних детектора по предвиђеним окрузима, као и број детектора
по мерном месту, са наведеном адресом и GPS координатом објекта и свим
релевантним подацима из предвиђеног Упитника у складу са методологијом.
Извештај се доставља најкасније до 05. новембар 2015. године.
Извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми
Партија 3. Дистрибуција, постављање детектора и прикупљање података о
постављеним детекторима за мерење радона у боравишним просторијама за
подручја управних округа који чине Крушевац, Зрењанин:
- Крушевац: Александровац, Брус, Варварин, Град Крушевац, Трстеник,
Ћићевац
- Зрењанин: Ада, Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Сента, Чока, Град
Зрењанин, Нови Бечеј, Сечањ, Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин,
Град Панчево
Врста, начин и период мерења:
Методологија мора бити прилагођена тренутној пракси у земљи и у складу са
релевантним препорукама Међународне агенције за атомску енергију и
Европске комисије.
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Подаци се сакупљају путем упитника. Упитници се упућују лицима у чијим се
објектима детектор експонира. Почетак експонирања детектора је октобар
2015.године.
Извештај:
Извештај о Мерењу радона у затвореном простору у циљу мапирања
територије Републике Србије треба да садржи:
Број дистрибуираних детектора по предвиђеним окрузима, као и број детектора
по мерном месту, са наведеном адресом и GPS координатом објекта и свим
релевантним подацима из предвиђеног Упитника у складу са методологијом.
Извештај се доставља најкасније до 05. новембра 2015. године.
Извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми
Партија 4. Дистрибуција, постављање детектора и прикупљање података о
постављеним детекторима за мерење радона у боравишним просторијама за
подручја управних округа који чине Крагујевац, Лесковац:
- Крагујевац: Аранђеловац, Баточина, Кнић, Град Крагујевац, Лапово,
Рача, Топола
- Лесковац: Бојник, Власотинце, Лебане, Град Лесковац, Медвеђа, Црна
Трава, Босилеград, Бујановац, Влад ичин Хан, Град Врање, Прешево,
Сурдулица, Трговиште
Врста, начин и период мерења:
Методологија мора бити прилагођена тренутној пракси у земљи и у складу са
релевантним препорукама Међународне агенције за атомску енергију и
Европске комисије.
Подаци се сакупљају путем упитника. Упитници се упућују лицима у чијим се
објектима детектор експонира. Почетак експонирања детектора је октобар
2015.године.
Извештај:
Извештај о Мерењу радона у затвореном простору у циљу мапирања
територије Републике Србије треба да садржи:
Број дистрибуираних детектора по предвиђеним окрузима, као и број детектора
по мерном месту, са наведеном адресом и GPS координатом објекта и свим
релевантним подацима из предвиђеног Упитника у складу са методологијом.
Извештај се доставља најкасније до 05. новембар 2015. године.
Извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми
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Партија 5. Дистрибуција, постављање детектора и прикупљање података о
постављеним детекторима за мерење радона у боравишним просторијама за
подручја управних округа који чине Град Београд:
- Град Београд:
Врста, начин и период мерења:
Методологија мора бити прилагођена тренутној пракси у земљи и у складу са
релевантним препорукама Међународне агенције за атомску енергију и
Европске комисије.
Подаци се сакупљају путем упитника. Упитници се упућују лицима у чијим се
објектима детектор експонира. Почетак експонирања детектора је октобар
2015.године.
Извештај:
Извештај о Мерењу радона у затвореном простору у циљу мапирања
територије Републике Србије треба да садржи:
Број дистрибуираних детектора по предвиђеним окрузима, као и број детектора
по мерном месту, са наведеном адресом и GPS координатом објекта и свим
релевантним подацима из предвиђеног Упитника у складу са методологијом.
Извештај се доставља најкасније до 05. новембар 2015. године.
Извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми
Партија 6. Дистрибуција, постављање детектора и прикупљање података о
постављеним детекторима за мерење радона у боравишним просторијама за
подручја управних округа који чине Пожаревац, Ниш, Ваљево:
- Пожаревац: Велико Градиште, Жагубица, Кучево, Петровац на Млави,
Град Пожаревац, Велика Плана, Град Смедерево, Смедеревска Паланка
- Ниш: Алексинац, Дољевац, Град Ниш, Сврљиг, Блаце, Житорађа,
Куршумлија, Прокупље, Бела Паланка, Бабушница, Димитровград, Пирот
- Ваљево: Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Град Лозница,
Љубовија, Град Шабац, Град Ваљево, Лајковац, Љиг, Уб
Врста, начин и период мерења:
Методологија мора бити прилагођена тренутној пракси у земљи и у складу са
релевантним препорукама Међународне агенције за атомску енергију и
Европске комисије.
Подаци се сакупљају путем упитника. Упитници се упућују лицима у чијим се
објектима детектор експонира. Почетак експонирања детектора је октобар
2015.године.
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Извештај:
Извештај о Мерењу радона у затвореном простору у циљу мапирања
територије Републике Србије треба да садржи:
Број дистрибуираних детектора по предвиђеним окрузима, као и број детектора
по мерном месту, са наведеном адресом и GPS координатом објекта и свим
релевантним подацима из предвиђеног Упитника у складу са методологијом.
Извештај се доставља најкасније до 05. новембар 2015. године.
Извештај доставља се Наручиоцу у папирној и електронској форми

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште 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 и адресу понуђача.
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.
Понуду доставити на адресу: Масарикова 5, XV спрат, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку услуга мерење радона у затвореном простору у циљу
мапирања територије Републике Србије број 07/2015, - НЕ ОТВАРАТИ”.
Обавезно навести назив партије.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
25.09.2015. године до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
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Понуда мора да садржи:
 Попуњен и оверен Образац понуде
 Доказе из чл.75 и 76. Закона или потпитсан и оверен Образац изјаве
 Попуњен, потпитсан и оверен Образац структуре цене
 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора
 Потпитсан и оверен Образац изјаве о независној понуди
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Београд,
Масарикова 5, XV спрат са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – услуга мерење радона у затвореном
простору у циљу мапирања територије Републике Србије JНМВ број 07/2015 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – услуга мерење радона у затвореном
простору у циљу мапирања територије Републике Србије ЈНМВ број 07/2015 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку -- мерење радона у затвореном простору у
циљу мапирања територије Републике Србије ЈНМВ број 07/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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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.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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 у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља III одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора .
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља III одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 15 дана од изршења предметне услуге и прихватања извештаја
о извршеним испитивањима.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока
Рок извршења услуге је 05. новембар 2015. године
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 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., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
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11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику или путем е-maila тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ
бр 07/2015.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 3 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
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.
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14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
У предметном поступку јавне набавке услуга – услуга мерење радона у
затвореном простору у циљу мапирања територије Републике Србије ЈНМВ
број 07/2015 критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена
цена.
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве из поглавља III одељак 3.).
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на e-mail info@srbatom.gov.rs, факсом на
број 011/3061-552 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 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 дана од дана пријема захтева.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки.
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 понуда,
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 оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга мерење радона у затвореном простору у циљу мапирања
територије Републике Србије ЈНМВ број 07/2015
Партија:____________________________________________________________
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - услуга мерење радона у затвореном
простору у циљу мапирања територије Републике Србије ЈНМВ број
07/2015
Партија:____________________________________________________________

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

Закључен између:
1. Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије са седиштем у Београду, улица Масарикова 5,
порески идентификациони број 106436412, матични број: 17786920 (у
даљем тексту: Наручилац)
и
2. ___________________________________________________________
____,
са
седиштем
у
____________________,
улица
_________________________________________ број ______, порески
идентификациони број ______________________________, матични
број
_______________________,
кога
заступа
директор
_________________________________ (у даљем тексту: Пружалац
услуга)
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
да је Наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке, а на основу захтева за прибављање понуда за набавку
услуга мерење радона у затвореном простору у циљу мапирања територије
Републике Србије ЈНМВ број 07/2015
-

да је Пружалац услуга доставио понуду број (попуњава Наручилац), која у
потпуности одговара конкурсној документацији, налази се у прилогу уговора и
саставни је део овог уговора;
да је Наручилац у складу с чланом 112. Закона, на основу понуде Пружаоца
услуга и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац) године изабрао
Пружаоца услуга мерење радона у затвореном простору ради мапирања
територије
Републике
Србије
ЈНМВ
број
07/2015,
Партија:____________________________________________________________

Члан 2.
Предмет уговора је набавка услуга мерење радона у затвореном простору у
циљу мапирања територије Републике Србије ЈНМВ број 07/2015
Партија:____________________________________________________________
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Члан 3.
Цена је фиксна.
Плаћање ће се извршити у року од 15 дана од прихватања извештаја о
извршеном испитивању. Извештај се доставља Агенцији за заштиту од
јонизјујућих зрачења и нуклеарну сигруност Србије, Масарикова 5, XV спрат,
Београд.
У случају постојања примедби на извештај и пружене услуге, о томе се писаним
путем обавештава Пружалац услуга и даје му се рок од 5 дана да поступи по
примедбама и отклони уочене недостатке. Уколико Пружалац услуга не поступи
на тражени начин и не отклони недостатке, уговор се раскида и престају
његова дејства, уз обавезу Пружаоца услуга да Наручиоцу надокнади штету
која је услед тога наступила.
Члан 4.
Плаћање ће бити извршено на основу достављеног рачуна. Приликом
фактурисања Пружалац услуга ће на износ зарачунавати и порез у складу са
позитивним законским прописима, а на терет Наручиоца.
Наручиоц се обавезује да цену у износу од _________________(без ПДВ-а),
односно ______________________(са ПДВ-ом) уплати Пружаоцу услуга на
рачун број ___________________ код _____________________Банке.
Члан 5.
Рок извршења предметне услуге је 05. новембар 2015. године.
Члан 6.
Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 7.
На односе уговорних страна који нису регулисани овим уговором примењиваће
се одредбе Закона о облигационим односима.
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Члан 8.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором
преузете обавезе.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем
обавестити другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема
писменог обавештења.
Члан 9.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
спорове ће решавати Привредни суд у Београду.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
У Београду,
Евиденциони број:

за НАРУЧИОЦА

за ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Директор

Напомена:Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потише,
чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке услуга мерење радона у затвореном простору у циљу
мапирања
територије
Републике
Србије
ЈНМВ
број
07/2015
Партија:____________________________________________________________
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПОНУЂАЧА ______________________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци услуга мерење радона у
затвореном простору у циљу мапирања територије Републике Србије ЈНМВ
број 07/2015
Партија:____________________________________________________________

Ред.
Број

Процентуално
учешће
одређене
врсте
трошкова

Елементи структуре цене

1.

___ %

2.

___ %

3.

___ %

4.

___ %

5.

___ %

6.

___ %

Износ без
пдв

Понуђена цена без
ПДВ:
ПДВ:
Укупно понуђена цена са ПДВ:

ПОНУЂАЧ
м.п.______________________
(потпис овлашћеног лица)
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НАПОМЕНА:
*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен обрзац структура цене
потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени
представник групе понуђача

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова («Службени гласник РС», бр. 29/13 и 104/13) у обрасцу структуре цене
морају бити приказани основни елементи понуђене цене, као што су:
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је
наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања
уговора,односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада
енергената)
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни
елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
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