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На основу члана 69, 70. и 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.
116/08):
oбјављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за јавну набавку услуга
СИСТЕМАТСКО ИСПИТИВАЊЕ РАДИОАКТИВНОСТИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1. Предмет јавне набавке је набавка услуга обликована по партијама;
ПАРТИЈА 1:
Испитивање нивоа спољашњег зрачења и испитивање садржаја радионуклида у ваздуху, чврстим и
течним падавинама
ПАРТИЈА 2:
Испитивање садржаја радионуклида у површинским водама и речном седименту
ПАРТИЈА 3:
Испитивање садржаја радионуклида у води за пиће
ПАРТИЈА 4:
Испитивање садржаја радионуклида у млеку, животним намирницама и сточној храни
ПАРТИЈА 5:
Испитивање нивоа излагања јонизујућем зрачењу природног порекла у боравишним просторима и
радној средини
ПАРТИЈА 6:
Испитивање садржаја радионуклида у животној средини на локацијама на којима је дејствовано
осиромашеним уранијумом

2. Право учешћа имају сва правна лица која испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним
набавкама, која поседују овлашћење за обављање послова у области заштите од јонизујућих
зрачења донето од стране надлежног органа. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на
начин предвиђен чланом 45. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на
који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

3. Критеријум за избор најбољег понуђача је економски најповољнија понуда, заснована на
следећим криторијумима:
укупна цена из понуде
квалитет понуде
претходно искуство

до 50 бодова
до 40 бодова
до 10 бодова

4. Конкурсна документација се може преузети у просторијама Агенције за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Масарикова 5, Београд сваког радног
дана од 09-12 часова, у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива, у Службеном
гласнику РС.
Приликом преузимања конкурсне документације заинтересовани понуђачи дужни су да доставе
доказ о уплати 1.000,00 динара, неповратно, на текући рачун Наручиоца број: 840-999627-02 са
позивом на број 97 JН 01/12, сврха уплате «Откуп конкурсне документације за јавну набавку
број 01/12».
Преузимање конкурсне документације може извршити лице са писменим овлашћењем
заинтересованог понуђача.
5. Заинтересовани понуђачи су у обавези да своје понуде доставе на адресу Агенције за
заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Масарикова 5, Београд у
запечаћеној коверти са назнаком НАБАВКА УСЛУГА Систематско испитивање
радиоактивности у животној средини Републике Србије, партија број..............».На полеђини
коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача.
Понуде морају бити јасне и недвосмислене, а важност понуда мора бити минимално 60 дана од
дана јавног отварања понуда.
Понуду може упутити само понуђач који је на прописан начин преузео конкурсну
документацију.

6. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива у «Службеном
гласнику РС», до 12,00 часова задњег дана рока.Уколико рок истиче на дан који је нерадан,
(субота или недеља) или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се
сматрати први следећи радни дан до 12 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуда у 12,15 часова у
просторијама Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије,
Масарикова 5, Београд .
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредно написаним и овереним
овлашћењем.

7. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања
понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три
дана од дана њеног доношења.
8.Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке су дефинисани у конкурсној
документацији.
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