ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Републички завод за статистику

Адреса наручиоца:

Милана Ракића број, 511000 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.stat.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:

Јавна набавка услуге oсигурања имовине, запослених и моторних возила у Републичком
заводу за статистику. Назив и ознака из општег речника наабвки: 66510000-Услуге осигурања

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

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:
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума економски најповољнија
понуда применом следећих елемената:
- Висина премије
- Висина укупног капитала понуђача у односу на висину основног капитала по Закону о осигурању
- Ажурност у решавању штета у 2012 години

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију почев од дана објављивања позива на Порталу
јавних набавки.
Конкурсна документација доступна је и може се преузети у електронској форми на Порталу јавних набавки:
www.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца: www.stat.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:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе у затвореној коверти, непосредно или путем поште, на адресу наручиоца Републичког завода за статистику, Милана Ракића бр. 5,
Београд, 11000 Београд, са назнаком „ Понуда за јавну набавку услуге – осигурања Републичког завода за статистику бр. JN 02/2014-НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте понуђач уписује свој назив, адресу и контакт телефон.
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.
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати
све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12:00 часова последњег дана рока, односно најкасније до 05.02.2014. године до 12:00
часова, без обзира на начин достављања.
Понуде приспеле по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим, а Наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање благовремених понуда ће се обавити јавно, дана 05.02.2014. године са почетком у
12:10 часова, у просторијама наручиоца Републичког завода за статистику, Милана Ракића
број 5, Београд, бибиотека. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представници понуђача морају имати писмена пуномоћја, које ће предати
Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. У поступку отварања понуда
могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача
морају имати писмена пуномоћја, које ће предати Комисији за јавну набавку приликом
отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од максимално 10 дана од
дана отварања понуда

Лице за контакт:

Младен Величковић
mladen.velickovic@stat.gov.rs

Остале информације:
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде о наведеној јавној
набавци могу се тражити искључиво писменим путем достављањем захтева на адресу
Републичког завода за статистику, Милана Ракића број 5, Београд, са назнаком: „Питања за
Комисију за јавну набавку услуга – осигурања Републичког завода за статистику бр. JN
02/2014 “ или путем електронске поште mladen.velickovic@stat.gov.rs

