ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Агенција за осигурање депозита

Адреса наручиоца:

11000 Београд, Кнез Михаилова бр. 2

Интернет страница наручиоца:

www.aod.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:

Предмет јавне набавке брoj ЈН.МВ.-6/15 је набавка услуге обављања здравственог
систематског прегледа запослених Агенције за осигурање депозита.

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:
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума економски најповољнија понуда са следећим бодовима:
1. најнижа понуђена цена систематског прегледа – 70 бодова
Понуда са најнижом ценом систематског прегледа (збир цена систематског прегледа за жене и систематског прегледа за мушкарце)
добија 70 бодова. Бодовање осталих понуда се врши по формули: а/б х 70, где је а – најнижа понуђена цена, б – цена из понуде.
2. највеће искуство у пружању услуга систематског прегледа запослених у правним лицима (укупна вредност Референтне листе) у
претходном периоду од три календарске године – 30 бодова
Понуда са највећом вредношћу референтне листе добија 30 бодова. Бодовање осталих понуда се врши по формули: б/а х 30, где је а –
највећа вредност референтне листе, б – вредност референтне листе из понуде.
Уколико две или више понуда добију исти број бодова повољнија понуда је она са нижом ценом систематског прегледа за жене, а у
случају да је и цена систематског прегледа за жене идентична, повољнија је понуда са нижом ценом систематског прегледа за
мушкарце. Уколико је и цена систематског прегледа за мушкарце идентична, повољнија је понуда чија је вредност референтне листе
виша.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на адреси наручиоца: Кнез Михаилова бр. 2.
други спрат, соба 206, радним даном од 9.00 до 15.00 часова или на Порталу Управе за јавне
набавке www.ujn.gov.rs и на интернет страници www.aod.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:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској Управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарсву за рад,
запошљавање и социјална питања.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, препорученом пошиљком или
лично на адресу наручиоца: Агенција за осигурање депозита, 11000 Београд, Кнез
Михаилова бр. 2. други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница), са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку услуге обављања здравственог систематског прегледа запослених Агенције за
осигурање депозита, ЈН.МВ-6/15 – НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.
новембра 2015. године, до 12:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за предају понуда, у 12:15
часова, на адреси наручиоца, сала за састанке на I спрату.
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. Отварање
понуда спроводи Комисија за јавну набавку наручиоца.

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

У поступку отварања понуда могу активно учестовати само представници понуђача уз
претходно подношење писменог пуномоћја Комисији за јавну набавку. Пуномоћје мора да
буде у оригиналу, фотокопије и факсови се неће признавати.

Рок за доношење одлуке:

10 дана од дана јавног отварања понуда

Лице за контакт:

Наташа Јаковљевић
natasa.jakovljevic@aod.rs, тел. 011/2075-144, факс 011/2075-121

Остале информације:

