ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови
Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
Пиб: 100187770
Матични број: 08171963
Шифра делатности: 4211
Текући рачун: АИК банка а.д. Ниш 105-31605-80

Нови Сад:19.07.2018.
Број: 3031- 6547
На основу чл. 55, чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС 124/12,14/15,68/15) ЈКП “Пут”
Нови Сад
УПУЋУЈЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за јавну набавку
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА :
Осигурање запослених
Осигурање имовине,аутокаско осигурање и одговорности из основа делатности
Осигурање возила (аутоодговорност) ЈН 74/18-ОП
ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне
услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном
документацијом. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у
складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. Понуду може
поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и
група понуђача која подноси заједничку понуду.
У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, навести проценат вредности набавке која
ће се извршити преко подизвођача.
1.Назив наручиоца: JКП “ПУТ”
Седиште и адреса наручиоца:Нови Сад, ул. Руменачка бр. 150а
2. Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће.
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
4. Намена поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Предмет јавне набавке није подељен по партијама:
Назив и ознака из општег речника набавке
66512100 – Услуге осигурања од незгоде 66515200 – Услуге осигурања имовине 66514110 - Услуге
осигурања моторних возила 66516500 - Услуге осигурања од професионалне одговорности
66516100- Услуге осигурања од одговорности за моторна возила
6. Критеријуми за доделу уговора је најнижа понуђена цена (најнижа понуђена премија).
7. Kонкурсна документација се може преузети:
-са Портала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs
-са интернет странице наручиоца- www.jkpput.rs
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за
подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације,
обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања
понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки и на
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својој интернет страници.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.
8. Подношење понуде- понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и законом о
јавним набавкама. Понуде се достављају на српском језику, а понуђене цене се изражавају у
динарима.Потребно је понудити све ставке из понуде односно обрасца структуре цена.Понуђач
подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је била предата.
На предњој страни коверте треба да стоји назнака:
„Не отварати - Понуда за ЈН 74/18- OП
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА :
Осигурање запослених
Осигурање имовине,аутокаско осигурање и одговорности из основа делатности
Осигурање возила (аутоодговорност)“
На полеђини коверте обавезно је навести: Назив и адресу понуђача, телефон и лице за контакт.
9. Рок за подношење понуда је петнаест дана рачунајући од следећег дана након објављивања
позива на Порталу јавних набавки. Благовремене су све понуде које стигну 03.08.2018. год.до 09:30
часова на адресу ЈКП “ПУТ” Нови Сад, Руменачка 150а.
Све понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. По окончању поступка
јавног отварања понуда, све неблаговремене понуде ће неотворене бити враћене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговременo.
10. Отварање понуда : Јавно отварање понуда ће се обавити 03.08.2018. године у 12:00 часова у
просторијама ЈКП "ПУТ" у ул. Руменачка 150а. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени
представници понуђача, који су дужни да, пре отпочињања јавног отварања понуда, комисији
наручиоца поднесу пуномоћје за учешће у поступку.
11. Рок за доношење одлуке
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од јавног отварања понуда.
12. Лице за контакт код наручиоца је Јованка Прашчевић, Драгана Мохан тел.021-6313-741 лок 232,
e-mail: jovanka.prascevic@jkpput.rs, , Служба за јавне набавке
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