ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Услуга осигурања возила.
Назив и ознака из општег речника набавки:
66514110 - Услуге осигурања моторних возила
Процењена вредност јавне набавке је 2.333.333,33 динара без ПДВ.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. У фази стручне оцене понуде Наручилац ће приликом оцењивања и рангирања понуђача
узети у обзир понуђену Збирну цену без пореза из Обрасца понуде.
РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
Резервни критеријум: у случају да два или више понуђача понуде исту најнижу цену, Наручилац ће доделу уговора извршити према критеријуму
краћег рока уплате од стране Добављача за накнаду из осигурања.
Добављач се обавезује да ће накнаде из осигурања уплаћивати у року од највише 14 дана од датума записника ликвидираних штета, за штете које се
не сматрају накнадом мале штете у смислу члана 27. Закона о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС” бр. 51/09, 78/11, 101/11,
93/12, 7/13 – одлука УС).

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документације може да се преузме на Порталу јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/Pretraga.aspx?tab=1 и интернет страници Наручиоца www.mtt.gov.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је до 20.08.2015. године до 12:00 часова.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се иста први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон,
као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих понуђача који су чланови групе понуђача која подноси заједничку понуду, телефон и име
и презиме особе за контакт.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуду доставити на адресу:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
Београд, Немањина 22-26,
Писарница, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услугe осигурањa возила, број јавне набавке О-2/2015
– НЕ ОТВАРАТИ“
Послове писарнице за Наручиоца врши писарница Управе за заједничке послове републичких органа – Немањина 22-26, Београд, приземље.
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом понуђача. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне
документације, у ком случају је то потребно дефинисати Споразумом о заједничком наступу, сходно члану 81. ст. 4. и 5. ЗЈН. Изузетак од овог правила (да обрасце потписује сваки члан групе понуђача или овлашћени члан групе понуђача у име свих чланова групе) су обрасци на
којима изричито пише да морају да буду попуњени, потписани и оверени печатом (посебно) од стране сваког члана групе понуђача (Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН).
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

Место, време и начин отварања понуда:

Понуде ће бити отворене истог дана по истеку рока за подношење понуда и то 20.08.2015.
године у 12:30 часова, у просторијама Наручиоца, у Београду, ул. Немањина 22-26, 3. спрат,
крило Б, канцеларија број 8.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници Понуђача, ако пре
почетка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку наручиоца овлашћење за
учествовање у име тог Понуђача. Овлашћење мора да буде оверено печатом и потписано од
стране одговорног лица понуђача, а број овлашћења и име представника понуђача се
уписује у Записник о отварању понуда. У супротном, учествују као јавност и не могу
предузимати активне радње у поступку отварања (истицање приговора, потписивање
записника о отварању понуда и др.

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Рок за доношење одлуке о додели уговора или обустави поступка је 25
дана од дана отварања понуда, осим у нарочитим случајевима, као што је
обимност или сложеност понуда, када рок може бити 40 дана од дана
отварања понуда;
Министарство трговине, туризма и телекомуникација - Одсек за јавне набавке, Немањина
22-26, Београд, седми спрат, анекс А, канцеларија број 3, контакт телефон: 011/3622-113,
e-mail: javnenabavke@mtt.gov.rs

Остале информације:
Број јавне набавке О-2/2015
Чланом 3. став 1. тачка 33. ЗЈН је предвиђено да је прихватљива понуда она понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која
не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази
износ процењене вредности јавне набавке.
Процењена вредност предметне јавне набавке је 2.333.333,33 без пореза.

