Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Сектор за материјално - финансијске послове
07 број 404-ЈН-45/19-10
19.06. 2019. године
Београд
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/2015 и 68/15), Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-45/19-09 од 27.05.2019. године у
поступку јавне набавке мале вредности услуга: Скидање радиолошког извора зрачења, ЈН број 45/19,
доносим
ОДЛУКУ
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Скидање радиолошког
извора зрачења, понуђачу Институт за нуклеарне науке „Винча“ ул. М.П. Аласа бр. 12-14, БеоградВинча, на износ процењене вредности од 2.688.000,00 динара без ПДВ-а;
2. ОДБИЈА СЕ као неприхватљивa понудa понуђача Јавно предузеће „Нуклеарни објекти
Србије“ ул. М.П. Аласа бр. 12-14, Београд-Винча.
3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности.
4. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, у року од
три дана од дана њеног доношења.

Образложење
I
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности услуга 07 броj 404-ЈН-45/19-02 од 03.05.2019. године, Министарство унутрашњих послова
као Наручилац, спровело је поступак јавне набавке мале вредности услуга: Скидање радиолошког
извора зрачења, ЈН број 45/19.
Процењена вредност предметне јавне набавке износи 2.688.000,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2019. годину,
економска класификација 4252.
Рок за подношење понуда био је 13.05.2019. године до 10:00 часова.
Благовремено су понуде доставили следећи понуђачи:
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1. Институт за нуклеарне науке „Винча“ ул. М.П. Аласа бр. 12-14, Београд-Винча.
2. Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ ул. М.П. Аласа бр. 12-14, Београд-Винча.
Поступак отварања понуда спроведен је дана 13.05.2019. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан
истог дана у 12:15 часова.
II
Након разматрања понуда утврђено је следеће:
а) да је понуда понуђача Институт за нуклеарне науке „Винча“ ул. М.П. Аласа бр. 12-14, БеоградВинча, 07 број 404-ЈН-45/19-06 од 10.05.2019. године, прихватљива у складу са чланом 3. ставом 1.
тачка 33. ЗЈН-а.
Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 10.05.2019. године у 12:27 часова.
Понуђач Институт за нуклеарне науке „Винча“ ул. М.П. Аласа бр. 12-14, Београд-Винча, је доказао
да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а предвиђене конкурсном документацијом.
Понуђени су следећи услови набавке:
- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ: 2.688.000,00 динара без ПДВ-а.
- КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена.
- ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.
- ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана
од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре
наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у
складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.
- ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
- РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року до 45 дана по извршеној услузи и пријему
појединачне фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17). Плаћање се врши
на рачун Добављача.
- МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Београд – Винча.
- РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 60 дана од дана закључења уговора.
- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде.
- ИЗВЕШТАЈ О ОСПОСЕБЉЕНОСТИ И СЕРТИФИКАТИ: По завршетку поступка потребно је да
добављач изда сертификат (потврду) да је извор уклоњен и да је извршен поступак деконтаминације.
Сертификат треба да садржи серијски број радиолошког детектора. Један сертификат може бити издат
за један детектор или више њих, уколико потичу са исте територјално организационе јединице
Сектора за ванредне ситуације.
- Понуђач је у обавези да поред скидања радиоактивног извора са или из радиолошких детектора (DRM3, SGM-29, DR-M1, URD-500, DR-M11BM, DR-60, PM-4G) треба да изврши депоновање истих на
безбедан начин.
б) да је понуда понуђача Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ ул. М.П. Аласа бр. 12-14,
Београд-Винча, 07 број 404-ЈН-45/19-07, неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени
услови из члана 3. став 1. тачка 33. а у вези са чланом 106. став 1. тачка 1. ЗЈН-а.
Понуђач Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ ул. М.П. Аласа бр. 12-14, Београд-Винча,
доставио је понуду 07 број 404-ЈН-45/19-07 од 13.05.2019. године. Понуда је благовремена тј.
пристигла је дана 13.05.2019. године у 09:41 часова.
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Понуђени су следећи услови набавке:
- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ: 16.720.704,00 динара без ПДВ-а.
- КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР: Најнижа понуђена цена.
- ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.
- ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана
од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре
наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Наручилац задржава право да у
складу са предвиђеним финансијском средствима за ову набавку повећа или смањи оквирну количину.
- ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
- РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у року до 45 дана по извршеној услузи и пријему
појединачне фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17). Плаћање се врши
на рачун Добављача.
- МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Београд – Винча.
- РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 60 дана од дана закључења уговора.
- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 61 дана од дана отварања понуде.
- ИЗВЕШТАЈ О ОСПОСЕБЉЕНОСТИ И СЕРТИФИКАТИ: По завршетку поступка потребно је да
добављач изда сертификат (потврду) да је извор уклоњен и да је извршен поступак деконтаминације.
Сертификат треба да садржи серијски број радиолошког детектора. Један сертификат може бити издат
за један детектор или више њих, уколико потичу са исте територјално организационе јединице
Сектора за ванредне ситуације.
- Понуђач је у обавези да поред скидања радиоактивног извора са или из радиолошких детектора (DRM3, SGM-29, DR-M1, URD-500, DR-M11BM, DR-60, PM-4G) треба да изврши депоновање истих на
безбедан начин.
- Конкурсном документацијом у поглављу IV (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова), Наручилац је као доказ за испуњеност
обавезног услова из члана 75. Став 1. Тачка 5. ЗЈН-а, захтевао да понуђач уз понуду достави да је
понуђач регистрован за обављање послова из области заштите од зрачења – за обављање послова
деконтаминације радне и животне средине.
- Прегледом понуде понуђача Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ утврђено је да је понуђач
доставио решење о овлашћењу (фотокопија) за захтеване послове које није важеће у моменту отварања
понуде, тј. истекло је до 14.01.2018. године.
- Имајући у виду напред наведено, понуда понуђача Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“
ул. М.П. Аласа бр. 12-14, Београд-Винча, 07 број 404-ЈН-45/19-07 је у складу са чланом 106. став 1.
тачка 1. Закона о јавним набавкама, оцењена као неприхватљива.
III
Наручилац је добио прихватљиву понуду понуђача Институт за нуклеарне науке „Винча“ ул. М.П.
Аласа бр. 12-14, Београд-Винча. 07 број 404-ЈН-45/18-06 од 10.05.2019. године, по понуђеној цени од
2.688.000,00 динара без ПДВ-а.
Понуда понуђача Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ ул. М.П. Аласа бр. 12-14, БеоградВинча, 07 број 404-ЈН-45/19-07, оцењена је као неприхватљива.
Прихватљиве понуде оцењна је применом критеријума најнижа понуђена цена.
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IV
Уговор у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Скидање радиолошког извора зрачења, ЈН број
45/19, на износ процењене вредности јавне набавке од 2.688.000,00 динара без ПДВ-а, додељује се
понуђачу:
Институт за нуклеарне науке „Винча“ ул. М.П. Аласа бр. 12-14, Београд-Винча.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве
Одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149. став 6. Закона
о јавним набавкама.

НАЧЕЛНИК СЕКТОРА
ПОМОЋНИК МИНИСТРА

_______________________
Жељко Веселиновић
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