ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“

Адреса наручиоца:

11351 Београд- Винча, ул. Мике Петровића Аласа 12-14

Интернет страница наручиоца:

www.nuklearniobjeti.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:

66510000- Набавка услуге осигурања

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Набавка је обликована по партијама:
1. Партија 1. Осигурање за покриће своје одговорности за нуклеарну штету
2. Партија 2. Осигурање одговорности за транспорт опасних материја, колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја, тежих болести, хирушких интервенција и професионалних болести.

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:

Најнижа понуђена цена (висина премије) за сваку партију посебно

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:
Понуду доставити непосредно или путем поштена адресу: Јавно предузеће „Нуклеарни
објекти Србије“, 11351 Београд- Винча, ул. Мике Петровића Аласа 12-14, зграда бр. 48, са
назнаком:“Понуда за ЈНМВ бр. 1.2.8/2017 услуге осигурања, партија1, партија2 (заокружити
учешће на партији 1 или 2) НЕ ОТВАРАТИ „
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума
(дана) и часа назначеног у Позиву за подношење понуда, то јест до: 08.05.2017. године до
10:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Београд- Винча, ул. Мике Петровића Аласа 12-14, зграда бр. 48, отварање понуда је
08.05.2017. 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:

Лице за контакт:

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу 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.

Лица (или служба) за контакт: Зоран Цинцовић, мастер екон., Е-mail адреса: zoran.cincovic@nuklearniobjekti.rs, Зоран
Богосављевић, дипл. екон., Е-mail адреса: zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs
Факс 011/3408-556

Остале информације:
Уколико две или више понуда имају исти број бодова, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који има већи проценат у ажурности исплате штете. Уколико ни након примене
горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора,
наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем жреба.

