На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (»Сл.гласник РС«, број
124/12) Институт за неонатологију
објављује
Позив за подношење понуде
за набавку услуге осигурања у јавној набавци мале вредности (бр.ЈН 3/2013)
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца – Институт за неонатологију,
Београд, Ул.краља Милутина бр.50, www.неонатологија.рс
2. Врста наручиоца: индиректни корисник буџетских средстава
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности бр. ЈН 3/2013
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
o јавна набавка осигурања за период од годину дана
o осигурање 66510000
5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 3 партијe
6. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:
Свака партија оцењује се појединачно по критеријуму најнижа понуђена
цена;
Оцењивање и рангирање понуда по партијама засниваће се на критеријуму који је,
као и његов релативни значај (пондер) утврђен на следећи начин:
Максималан број пондера по овом критеријуму ће добити онај понуђач
који понуди најнижу цену. Пондерисање ће се вршити по формули (А/Б) x број
пондера, где је А = најнижа понуђена цена, Б = цена понуђача коме се
обрачунавају пондери.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, а
доступна је интернет страници наручиоца www.neonatologija.rs.
8. Начин подношења понуде и рок
Рок за подношење понуда истиче у 10,00 сати 8-ог дана од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, а достављају се у
затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу Институт за
неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, поштом или непосредно преко
кадровске службе, са назнаком »ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ« и обавезним
навођењем предмета јавне набавке. На полеђини се уписује назив и адреса
понуђача, име и број телефона особе за контакт.
Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадни дан
(субота, недеља, празник) благовременим ће се сматрати понуде приспеле до 10,00
сати првог наредног радног дана, ког дана ће се у 10,15 сати обавити и јавно
отварање понуда.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

9. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски у 10,15 сати последњег дана
истека рока за достављање понуда, у просторијама наручиоца у Београду, Ул. краља
Милутина бр. 50.
У случају пропуштања рока одређеног за подношење понуде, иста ће бити
одбачена као неблаговремена и по окончању поступка отварања понуда биће враћена
понуђачу неотворена.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда
Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда,
односно истог дана.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник.
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право
да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у
записник о отварању понуда.
Приликом отварања понуда наручилац не може да врши стручну оцену
понуде.
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници
понуђача, који преузимају примерак записника.
Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку
отварања понуда достави записник у року од три дана од дана отварања.
11. Рок за доношење одлуке
Наручилац се обавезује да донесе одлуку о додели уговору у року од 10 дана
од дана отварања понуду, с тим да је дужан да исту одлуку достави свим понуђачима
у року од три дана од дана њеног доношења.
12. Лице за контак
Радован Пуач, шеф Одсека за техничке послове, одбрану и заштиту.

