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ПИТАЊЕ 1:
Да ли понуђач поседује лиценцу Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и
нуклеарну сигурност Србије за послове монтаже, сервисирања, чишћења и
привременог чувања јонизујућих детектора дима?
Молимо да нам се објасни разлог за тражење овог услова . По Закону о јавним
набавкама додатни услов мора бити у логичкој вези са предметом набавке , на овај
начин врши ограничавање конкуренције и дискриминација понуђача

ОДГОВОР 1 :
Према члану 64 Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности
(Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2009 и 93/2012) Република Србија се стара о
привременом складиштењу и трајном одлагању радиоактивног отпада. Радиоактивни
отпад, до успостављања услова за његово трајно одлагање, привремено ће се
складиштити код правног лица које има лиценцу за управљање привременим складиштем
радиоактивног отпада. Носилац лиценце за управљање привременим складиштем
радиоактивног отпада је дужан да води евиденцију о радиоактивном отпаду и податке из
те евиденције доставља Агенцији у роковима и на начин који одреди Агенција.
Такође према члану 33. истог Закона обавезно је редовно одржавање и сервисирање
извора јонизујућих зрачења, као и вођење евиденцијње о изворима јонизујућих зрачења,
као и пријава Агенцији свих промена везаних за рад извора јонизујућих зрачења од
значаја за радијациону сигурност и безбедност и пријава престанка коришћења извора
јонизујућих зрачења, као и начин његовог чувања, складиштења и могућност трајног
одлагања.
У објекту који је предмет јавне набавке постоје јонизациони јављачи који нису у
функцији и исте је потребно демонтирати и трајно одложити. С обзиром да се
јонизациони јављачи третирају као радиоактивни отпад самим тим је потребно да
понуђач има лиценцу издату од стране Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења
и нуклеарну сигурност Србије, јер према члану 2 Закона о заштити од јонизујућих
зрачења и о нуклеарној сигурности, забрањено је обављање делатности са
изворима јонизујућих зрачења и нуклеарним материјалима без претходно
прибављеног одобрења које издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и
нуклеарну сигурност Србије.
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ПИТАЊЕ 2.
Тражена су три објекта јавне намене минималне површине 5000 м2 од којих један
објекат мора бити објекат који је предмет ове јавне набавке.
Да ли сва три објекта морају бити од 5000 м 2 или сва три укупно површине 5000 м2
?
ОДГОВОР 2.
Сва три објекта јавне намене морају бити минималне површине од 5000 м2 – како је то и
наведено у Конкурсној документацији.

КОМИСИЈА
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