ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Адреса наручиоца:

Масарикова 25, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.pzsport.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:

Предмет јавне набавке бр. 02/2015 је Набавка услуга осигурања имовине, запослених и
возила
назив и ознака из општег речника набавке:
- 66512100 - услуге осигурања од незгоде
- 66514110 - услуге осигурања моторних возила
- 66515200 - услуге осигурања имовине

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

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
Јавна набавка није резервисана

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 за јавну набавку услуга осигурања имовине, запослених и
возила, ЈН бр. 02/2015 ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Наручилац објављује Измењен Позив за подношење понуда и Измењену Конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници: www.pzsport.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:
• Пореске обавезе – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и привреде), адреса:
Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе
могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
• Заштита животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство
енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26,
Београд. интернет адреса: www. мерз.гов.рс, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић
27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
• Заштита при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда са комплетном документацијом подноси се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу:
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА, 21000 Нови Сад, Масарикова 25, са обавезном
назнаком на лицу коверте ''Не отварати – понуда за поступак јавне набавке мале вредности број 02/2015
- Набавка услуга осигурања имовине, запослених и возила''. На полеђини запечаћене коверте навести
назив, адресу и број телефона понуђача.
Рок за подношење понуда je 8 дана од дана објављивања Измењеног Позива и Измењене Конкурсне
документације на Порталу јавних набавки. Благовременом ће се сматрати понудa која стигне на адресу
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 11:00 часова, односно 30.03.2015. године.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање благовремених понуда ће бити извршено последњег дана за подношење
понуде, односно 30.03.2015. године у сали на II спрату Покрајинског завода за спорт и
медицину спорта, Масарикова 25, Нови Сад са почетком у 11:15 часова.

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

Представник понуђача, изузев директора, који присуствује јавном отварању понуда прилаже
писмено овлашћење издато и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке:

10 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Сања Цебаловић, 021/572-224

Остале информације:
Обавештавају се сва заинтересована лица да је Наручилац Решењем бр. 02/2015 од
18.03.2015. године усвојио Захтев за заштиту права подносиоца захтева “GENERALI
OSIGURANjE SRBIJA” A.Д.О. Београд, поднет у поступку јавне набавке мале вредности број
02/2015, те је предметни поступак враћен у фазу израде конкурсне документације.
Наручилац је поновио фазу израде конкурсне документације за јавну набавку услуга
осигурања имовине, запослених и возила бр. 02/2015 и кроз допуну и измену конкурсне
документације, отклонио уочене недостатке конкурсне документације.
У складу са наведеним Наручилац је изменио и Позив за подношење понуда за јн бр.
02/2015

