ОШ“ВАСА СТАЈИЋ“НОВИ САД
НОВИ САД, Војводе Книћанина 12 б_
Del.br.04-131/14.
DANA 27.02.2014.
ОШ“ВАСА СТАЈИЋ“НОВИ САД
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр.1/2014
услуге осигурања имовине и
услуге осигурања од одговорности

Наручилац:
ОШ“ВАСА СТАЈИЋ“НОВИ САД
НОВИ САД, Војводе Книћанина 12 б_
ПИБ: 100236901,
МАТ.БРОЈ:08066639
Интернет страница: www.vstajicns.info
е- mail: sekretar.vstajic@gmail.com
Врста наручиоца:
Просвета
Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности
Врста предмета јавне набавке : Услуге
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка
услуга
осигурања имовине и осигурања од одговорности за период 01.03.2014. до 28.02.2015.г.
Назив и ознака из општег речника:
шифра 66515200 – услуге осигурања имовине
шифра 66516000 - услуге осигурања од одговорности

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности.
Обавештење о припремању и подношењу понуде
Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом.
Подаци о начину, месту и року за подношење понуда
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, лично или путем поште. Уколико понуђач подноси
понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу до назначеног термина. Коверат са
понудом мора имати ознаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“. На коверти се мора назначити: број ЈНМВ
1/14 и предмет јавне набавке-осигурање имовине. На полеђини коверте назначити назив понуђача,
адресу, телефон, особу за контакт и печат на месту затварања понуде. Понуде се подносе на адресу:
ОШ“ВАСА СТАЈИЋ“НОВИ САД 21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 12б / пп366

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца: www.vstajicns.info и то до 11:00
часова последњег дана рока, без обзира на начин доставе. Рок за доставу понуда, почиње тећи
наредног дана од дана објављивања позива.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 11.03.2014. ГОДИНЕ ДО 11:00 ЧАСОВА.
Уколико рок истиче у нерадни дан (субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи
дан сматраће се први следећи радни дан.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета наручиоцу до назначеног
термина.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све
неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
Подаци о месту и времену отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у школској просторији ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“, у
Новом Саду, Војводе Книћанина 12 б, истог дана по истеку рока за подношење понуда, са
почетком у 12:00 часова, тј. 11.03.2014.године у 12:00 часова.
Наручилац задржава право да промени место и време отварања понуда, о чему ће понуђачи бити
благовремено обавештени.
Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, поднесу оверено и
потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
уколико су испуњени сви услови из конкурсне документације.
Када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац ће доделити уговор оном
понуђачу који је по извештају Сектора за послове надзора над обављањем делатности осигурања
Народне банке Србије успешнији у пословању, односно према билансу стања и билансу успеха на
дан 31.12.2012. године није имао губитке у пословању.
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 7 (седам) дана од дана отварања понуда.
У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави
поступка.
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на писмени захтев на адресу
Наручиоца
или
на
e-mail:
sekretar.vstajic@gmail.com
са
назнаком
-„Додатне

информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ-1/2014. услуга осигурања« у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда. Наручилац ће
заинтересованом лицу одговорити у року од три дана од пријема захтева
Особа за контакт је Владимир Вучичевић, секретар Школе.

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку
јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.
Председник Комисије:
Владимир Вучичевић

