Број:01-522-3/15
Датум:30.04.2015.године

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ јн бр. 25/15
(шифра из Општег речника јавне набавке:
66510000 –услуге осигурања)
Институт за рехабилитацију, Београд (у даљем тексту: Наручилац), донео
је Одлуку бр. 01-522-1/15 од 24.04.2015. године, о покретању поступка јавне
набавке услуга мале вредности ЈН број 25/15 - Услуге осигурања, по
партијама:
Партија 1-осигурање имовине и колективно осигурање запослених
Партија 2-осигурање возила
Партија 3- Осигурање опште одговорности из обављања делатности

у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Р.Србије
број 124/2012”).
Сходно донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са достављеном
конкурсном документацијом, доставите понуду за набавку Услуге осигурања, по
партијама, према техничкој спецификацију у прилогу конкурсне документације.
Јавна набавка се финансира из: средстава РФЗО-а и сопствених прихода.
Јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне
субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица.
Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Института за рехабилитацију: www.rehabilitacija.com дана
30.04.2015. године са којих се и може преузети.
Податке о пореским обавезама понуђачи могу добити у надлежној Пореској
управи
www.poreskauprava.gov.rs, Пореска управа, Централа, ул. Саве
Машковића 3-5, 11000 Београд.
Податке о заштити животне средине понуђачи могу добити у Министарству
енергетике, развоја и заштите животне средине РС: www.merz.gov.rs, ул.
Немањина 22-26, Београд.
Податке о заштити на раду и заштити инвалида рада понуђачи могу добити
у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике: www.minrzs.gov.rs,
ул. Немањина 22-26
и
у Националној служби
за запошљавање:
www.nsz.gov.rs, ул. Краља Милутина 8, Београд.
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица
која испуњавају услове из чл.75. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” број
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124/2012, у даљем тексту: Закон). Испуњеност услова из наведеног члана,
Понуђач доказује писменом изјавом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, као и
додатне услове у складу са КД.
Предмет јавне набавке мале вредности је ближе одређен у конкурсној
документацији.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и
позивом за достављање понуда.
Понуда се доставља на обрасцу Наручиоца са свим потребним подацима о
Понуђачу.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена и оверена печатом и потписом
одговорног лица.
Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисање или буде
неправилно попуњена, биће одбијена. Понуда ће бити одбијена и ако садржи
битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
односно такве недостатке да понуду није могуће упоредити са другим понудама.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, исту мора да “избели”, а место
исправке мора да парафира и овери.
Kритеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена.
Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и
морају стићи на адресу Наручиоца најкасније до 08.05.2015. године до 12,00
часова и то у запечаћеном омоту.
Омот понуде мора бити означен на следећи начин:
Адреса Наручиоца: Институт за рехабилитацију, Београд, Организациони
део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац са видном
назнаком „ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку услуга ЈН бр.
25/15“ Услуге осигурања, партија_____“, као и на полеђини читко исписан
назив и адреса Понуђача, како би се у складу са чланом 3. став 1. тачка 31. Закона
о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да неблаговремену понуду врати
неотворену Понуђачу.
Отварање понуда извршиће се на адреси Наручиоца у Младеновцу,
ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац - Управна зграда, истога дана
08.05.2015. године, у 12,15 часова. Понуђачи који су поднели понуду могу
присуствовати отварању понуда и учествовати у поступку отварања, уколико
поднесу овлашћење за учешће у поступку отварању понуда.
Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се
неблаговременом, а Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са
назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Контакт и информације:
Е-маил адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com
факс: 011/8236-431 радним даном у времену од 07,30 – 15,30 часова.
Радно време писарнице је сваког радног дана у времену од 07,30-15,30 ч.
интернет страница:www.rehabilitacija.com
Институт за рехабилитацију
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