Предшколска установа
„Перка Вићентијевић“
11500 Обреновац
ул.Вука Караџића бр.92
ПИБ 101211829
obdaniste@mts.rs
www.perkavicentijevic.edu.rs
Број: 536
Датум: 12.03.2020.године
На основу члана 55.став 1.тачка 2. ,57 став 1 , члана 60 став 1 тачка 2 Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број124/12,14/2015 и 68/2015), Предшколска
установа „Перка Вићентијевић“Обреновац
објављује
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности по
партијама
за јавну набавку услуга – услуге осигурања запослених и имовине( возила,
машине од квара, одговорност из делатности)
Број јавне набавке 19-1/20
Наручилац: Предшколска установа „Перка Вићентијевић“Обреновац
интернет адреса наручиоца: obdaniste@mts.rs
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале врeдности по партијама
Врста наручиоца: установа
Предмет јавне набавке:Предмет јавне набавке број 19-1/20 услуге осигурања
запослених и имовине( возила, машине од квара, одговорност из делатности)
обликована у 2 партије:Партија I.Услуге осигурања запослених и Партија II .Услуге
осигурања имовине ( возила, машине од квара, одговорност из делатности)
Назив и ознака из општег речника набавки: 66510000-8 Услуге осигурања
Начин преузимања конкурсне документације:
- Портал јавних набавки:www.portal.ujn.gov.rs
-Портал јавних набавки града Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs
- Интернет страница наручиоца: www.perkavicentijevic.edu.rs
- Конкурсна документација се може преузети и лично у просторијама наручиоца
на адреси: Предшколска установа „Перка Вићенитјеивћ“ Обреновац,ул.Вука
Караџића бр.92,у канцеларији секретара установе,сваког радног дана од 07:30 до15:30
часова од дана објављивања позива до истека рока за подношење понуда.
Право подношење понуда имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о
јавним набавкама, а испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин
прописан у члану 77. Закона о јавним набавкама
Наручилац неће разматрати понуде са варијантама.
Начин подношења понуде и рок подношења понуде: Понуђач понуду подноси у

затвореној коверти-омоту оверену печатом са назнаком:“Понуда за јавну набавку број
19-1/20 услуге осигурања запослених и имовине( возила, машине од квара, одговорност
из делатности) , и називом партије - НЕ ОТВАРАТИ.”
На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу,телефон и
контакт особу.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:ПУ „Перка
Вићентијевић“ул.Вука Караџића бр.92, 11500 Обреновац ,сваког радног дана од 07,30
до 15,30 часова
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 8 ( осам)дана од
дана објављивања позива на порталу Управе за јавне набавке РС, тј. до
20.03.2020.године и то најкасније до 10,00 часова.
Напомена:Уколико понуђач подноси понуду путем поште,без обзира да је послао
понуду обичном ,препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино
чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио
понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити
благовремена),те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се дана
20.03.2020.године , са почетком у 10,30 часова у просторијама
наручиоца у
ПУ“Перка вићентијеивћ“ у Обреновцу,улица Вука Караџића бр.92
Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних празника, рок
за подношење и отварање понуда помера се за први наредни радни дан.
Наручилац неће разматрати неблаговремено достављене понуде.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Представник понуђача, пре почетка отварања понуда дужан је да поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од одговорног
лица понуђача.
Критеријум за оцену понуда
Критеријум за оцену понуда је:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума-Економски
најповољнија понудаНаручилац дефинише критеријуме који ће се примењивати приликом оцењивања и
рангирања понуда, а то су:
Ред.бр.
1.
2.

ОПИС
Висина премије
Средства превентиве

Број бодова ( Пондера)
95
5

 1. Висина премије
Код овог критеријума упоређује се понуђена висина премије у односу на најнижу
понуђену премију. Максималан број бодова по овом критеријуму износи 95 бодова.
Број бодова по овом критеријуму израчунава се на следећи начин :

Број бодова по основу премије = 95 x најнижа понуђена премија
понуђена премија
(Важна напомена: Прилиом вредновања премија, у обзир ће се узети укупна премија на
годишњем нивоу без пореза).
2.Средства превентиве
Максималан број бодова по овом критеријуму износи 5 бодова.
Број бодова за бесповратно додељена новчана средства фонда превентиве Наручиоцу,
израчунава се по следећој формули:
СПП
СП = ----------- x 5
СПмаx
СП – број бодова остварених на основу понуђених средтава превентиве
СПП - средства превентиве понуђача
СП маx – максимално понуђени износ превентиве
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача са највећим бројем бодова по основу понуђене премије, а уколико
и тада буду имали једнак број бодова, предност ће имати понуђач са највећим бројем
бодова по основу средства превентиве, а уколико и након тога понуђачи буду једнаки,
наручилац ће предност дати понуди оног понуђача који је први доставио понуду.
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће у складу са чланом 108 Закона о јавним
набавкама,а на основу извештаја о стручној оцени понуда ,донети одлуку о додели
уговора биће донета у року најдуже 10 дана
од дана јавног отварања понуда и
објавити је на Порталу јавних набавки РС , у року од три дана од дана доношења.
Контакт особе: Наташа Шикић, факс: 8721-479, e-mail:
obdaniste@mts.rs – ближе информације везане за конкурсну
документацију и Радиша Ђокић, Друштво за посредовање у
осигурању РР ДИВ доо, Обреновац Карађорђева 10,
radisadjokic@rrdiv.rs, овлашћење за посредовање број 1170 од
30.10.2009 - за техничка питања, радним данима од 7,30 до 15,30

