ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку:
Услуга-Премија осигурања запослених од последица несрећних случајева
(набавка број ЈНОП/28 - 2018)
Наручилац: Акционарско друштво за железнички превоз робе ''Србија Карго'' Београд
Адреса: ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд
Интернет страница Наручиоца www.srbcargo.rs
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Предмет јавне набавке је пружање услугe: Премија oсигурање запослених од последица
несрећних случајева
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је пружање услуге: Премија осигурања
запослених од последица несрећних случајева, у отвореном поступку, за потребе ''Србија
Карго'' а.д. Београд
ОРН: 66510000 – Услуге осигурања
Критеријум за доделу уговора
У складу са чланом 85. Закона, критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена
цена“. Под најнижом понуђеном ценом Наручилац подразумева најнижу понуђену цену
премије осигурања.
Jавна набавка није обликована по партијама
Спецификација предмета набавке, количина и опис услуга
Премија осигурања запослених од последица несрећних случајева у ''Србија Карго'' а.д.
Београд за следеће осигуране случајеве:
Осигурање запослених од следећих ризика
1. Осигурање лица од последица несрећног случаја - незгоде:
смрт услед незгоде
500.000,00 РСД
трајни инвалидитет услед незгоде
1.000.000,00 РСД
трошкови лечења услед незгоде
200.000,00 РСД
дневна накнада услед незгоде
250,00 РСД
Услови осигурања
Под осигурањем запослених подразумева се осигурање од ризика одређених
конкурсном документацијом свуда и на сваком месту, непрекидно 24 часа;
Наручилац задржава право да врши корекцију броја запослених у складу са
кадровским планом;
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, обавезан је да достави
Полису осигурања и Услове за осигурање лица у вези са предметом јавне набавке.
Квалитет осигурања и рекламација
У случају неадекватно извршене услуге, Наручилац задржава право да о томе
обавести понуђача, који је дужан отклонити евентуалне недостатке у року од три
дана, од дана пријема обавештења;
Понуђач је дужан да у случају настанка осигураног случаја који је предмет јавне
набавке, услугу обави благовремено, квалитетно у складу са правилима струке из
области осигурања, добрим пословним обичајима и пословном етиком.
Висину премије у понуди уписати у номиналном износу по једном запосленом и за укупан
број запослених.
Премија осигурања се плаћа у 12 месечних рата.
Наручилац може након закључења Уговора повећати обим предмета набавке, с тим да се
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности уговора, уколико за
то постоје оправдани разлози. Наручилац задржава право да врши корекцију броја
запослених у складу са кадровским планом запослених.
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Напомена: Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави Услове
осигурања.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:
- са интернет странице Наручиоца www.srbcargo.rs
- са Портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
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
први пут отвара, а сама понуда мора бити повезана јемствеником.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: „Србија Карго“, а.д. Београд, ул. Немањина број 6, соба 476 - са
назнаком „Понуда за јавну набавку услуге-Премија осигурања запослених од последица
несрећних случајева, број набавке, ЈНОП/28 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
21.06.2018. године до 11.00 часова, код наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде. Уколико је
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се 21.06.2018. године у 12.00 часова, у радним
просторијама „Србија Карго“ а.д. Београд, ул. Немањина број 6, соба 476 на другом
спрату.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 25 (двадесет и пет) дана од дана
јавног отварања понуда.
Контакт
Служба и особа за контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта,
(nabavke.kargo@srbrail.rs)
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