СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
Бул. краља Петра I 38
Број: 2065/2019
Нови Сад, 21. 08.2019. године

ПОЗИВ
понуђачима за подношење понуде

Директор Средње Машинске школе Нови Сад је одлуком број: 2059/2019
покренуо
поступак јавне набавке мале вредности., а након добијања
сагласности од Градске управе за образовање Града Новог Сада 21.08.2019
годинеПредмет јавне набавке је: набавка услуга - осигурање лица.

Назив и ознака из општег речника набавке:
Опис предмета осигурања:
Шифра 66512100 – услуге осигурања од незгоде
Шифра 66516000 – услуге осигурања од одговорности
Шифра 66515100 – услуге осигурања од пожара
Шифра 66515200 – услуге осигурања имовине
Шифра 66514110 – услуге осигурања моторних возила

Особа за контакт: Милена Гавриловић, телефон: 021/442 -057
Општи део:
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне
документације.
1. Понуду могу поднети сва осигуравајућа друштва која имају дозволу
Народне банке Србије за обављање делатности и која испуњавају услове
из члана 75.ЗЈН, и за то уз понуду доставе и доказе из члана 77.ЗЈН.

Поред писмене изјаве уз понуду Понуђач је у обавези да достави и следеће
доказе и то:
2. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуде са
варијантама нису дозвољене.
3. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце
оригинала позива понуђачима који су његов саставни део. Понуда мора
бити јасна и недвосмислена, потписана и оверена печатом овлашћеног
лица понуђача.
4. Уколико понуду подноси група понуђача место затварања коверте мора
бити оверено печатом једног понуђача.
Понуда се доставља у затвореној коверти, на достављеним обрасима
(понудa 1.и понуди – рекапитулацији за осигурање), лично или поштом, на
адресу наручиоца: „Средња Машинска школа“ 21000 Нови Сад,Бул. краља Петра
1 бр.38 са назнаком: „ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЈНМВ 6/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте навести пун назив понуђача, адресу, телефон
и име особе за контакт.
Рок за достављање понуда је до 30.8.2019. год. до 9,00 часова. Ако
последњи дан за давање понуда пада у нерадни дан, рок за давање понуда се
помера за први наредни радни дан у исто време.
Понуда са варијантама није дозвољена и биће одбијена као неисправна.
Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски 30.8.2019. годинe са
почетком 9,30 часова, у просторијама наручиоца, адреса: Нови Сад, Бул.
краља Петра 1 бр. 38, канцеларија директора.
Представници понуђача, који буду присуствовали јавном отварању
понуда, дужни су да поднесу оверена и потписана пуномоћја за присуствовање
јавном отварању понуда.
Понуда се може поднети само на оригиналном обрасцу Наручиоца.
Неблаговремене понуде биће враћене понуђачима неотворене.
О отварању понуда Комисија води записник који потписују чланови
комисије и присутни представници понуђача, који преузимају примерак
записника. Понуђачима који нису учествовали у поступку Записник ће бити
достављен у року од 3 дана од дана отварања понуда.
Одлуку о додели уговора и сачињавање Извештаја о стручној оцени
понуда Наручилац ће извршити у оквирном року од 10 дана од дана отварања
понуда.

Критеријум за оцењивање понуда
1. Оцењују се само исправне и прихватљиве понуде које су стигле у року.
2. Критеријум за оцењивање најповољније понуде је економски
најповољнија понуда, уз задовољење свих захтева из позива
понуђачима за подношење понуда.
3. Цене у понуди се исказују у динарима, без урачунатог ПДВ-а. Цена је
непроменљива у току важења понуде.
4. Наручилац може одбити понуду због неуобичајено ниске цене. Пре
одлуке, наручилац ће тражити од таквог понуђача анализу цена и друге
доказе у складу са чланом 92.став 3.
5. Наручилац може да одбије понуду ако поседује доказ да понуђач није
раније испуњавао уговорене обавезе код њега или код другог
наручиоца, за послове исте врсте као и ова набавка, а у складу са чл.
82. ЗЈН.
6. У случају да два или више ппонуђача понуде једнаку цену, предност ће
се дати понуђачу чија је понуда прва пристигла код наручиоца.
Остале одреднице
1. За јавну набавку која је покренута у редовном поступку, наручилац и
понуђач ће своје обавезе регулисати уговором.
2. Рок важења понуде мора бити најмање 30 дана.
3. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или
опозове своју понуду на исти начин како је доставио понуду.
За додатне информације понуђач ће се обратити писменим путем
наручиоцу. Одговор наручиоца биће достављен и осталим понуђачима и
објављен на порталу Управе за јавне набавке.

Директор
Владимир Гавранић с.р.

