ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:

Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград" у Зајечару

Адреса наручиоца:

Бањски трг 12, 19228 Гамзиградска Бања

Интернет страница наручиоца:

www.gamzigradskabanja.org.rs

Врста наручиоца:

Здравство

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:

66510000 Услуге осигурања

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:

Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
http://gamzigradskabanja.org.rs/index.php/jn
http://portal.ujn.gov.rs/Default.aspx (у електронском облику) или
у Специјалној болници за рехабилитацију "Гамзиград" Зајечар, Гамзиградска Бaња, Бањски
трг 12, канцеларија бр. 8 уз овлашћење за преузимање.

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:
Понуду послати у затвореној коверти путем поште на адресу: Специјална болница за рехабилитацију
„Гамзиград“ 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12, или непосредно, личном доставом у пријемној
канцеларији број 8 са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2М за
2017.годину - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНE, ОПРЕМЕ И ОДГОВОРНОСТИ (комисијски отворити)“.
Понуда се подноси на начин описан у упутству понуђачима како да сачине понуду (образац бр. 3 из
конкурсне документације);
Рок за подношење понуде је 01.06.2017. до 12,00 сати.
НАПОМЕНА : Пошта у Гамзиградској Бањи ради само уторком и четвртком.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће се обавити јавно у библиотеци Специјалне болнице за рехабилитацију
„Гамзиград“ у Гамзиградској Бањи, Бањски трг 12, дана 01.06.2017. у 12,15 часова.

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

Представници понуђача који присуствују отварању понуда обавезни су да поднесу
пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда пре почетка отварања.

Рок за доношење одлуке:

10 дана од дана отварања понуда

Лице за контакт:

Јовица Витановић, председник комисије за јавну набавку - осигурање имовине и опреме,
тел 019/450-480, моб.062/8004307, Е-маил: racunovodstvo@gamzigradskabanja.org.rs.

Остале информације:
ОБАВЕШТЕЊЕ: Oвим путем се обавештавају сви Понуђачи у поступку ЈНМВ за услуге осигурања имовине, опреме
и одговорности бр.2М за 2017.годину, да је Наручилац Специјална болница за рехабилитацију "ГАМЗИГРАД",
Бањски трг 12, 19228 Гамзиградска Бања, ангажовала Друштво за посредовање у осигурању "АЛКА ПЛУС" д.о.о.,
са седиштем у Ваљеву, ул. Узун Миркова 5, у припремању техничког дела конкурсне документације за предметну
ЈН, која се односи на одређивање ризика, ширину покрића као и на одређивање суме осигурања.
Поред наведених послова посредник ће за Специјалну болницу за рехабилитацију "ГАМЗИГРАД" по одабиру
најповољнијег Понуђача у поступку ЈН услуга осигурања сходно члану 84. Закону о осигурању, извршити проверу
садржине полиса осигурања, помагати Наручиоцу за време трајања уговора о осигурању пре и после наступања
осигураног случаја, а нарочито водити рачуна да Специјална болница за рехабилитацију "ГАМЗИГРАД" у
утврђеним роковима изврши све радње које су од значаја за очување, односно остваривање права из уговора о
осигурању.
Друштво за посредовање у осигурању " АЛКА ПЛУС" д.о.о. ће поред послова посредовања у осигурању, сходно
члану 73. став 2. Закона о осигурању , обављати и послове саветовања и помоћи у обради штета.

