ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –ЈНМВ/5
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Акционарско друштво за железнички превоз робе “Србија Карго”
Адреса: Немањина бр. 6
Интернет страница: www.srbcargo.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности – услуга, у складу са Законом о
јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке, назив и ознака из ОРН:
Предмет јавне набавке мале вредности, ЈНМВ/5 је набавка - услуга: Специфична и остала здраствена
заштита,испитивање услова радне околине и трошкови осталих здрвствених услуга као и
обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи и оспособљавања за прву помоћ према
спецификацији која се налази у конкурсној документацији.
Ознака из ОРН: 66512200 - Услуге здраственог осигурања
ОРН: 73430000 – Испитивање и оцењивање
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговорa
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: „Најнижа понуђена цена“, без ПДВ-а и
потпуна техничка спецификација. Узимаће се и у обзир техничка спецификација и услови који су дати у
конкурсној документацији.Извршиоц који достви непотпуну техничку документацију а има најнижу
понуђену цену неће се узети у обзир за доделу уговора.
У случају неслагања између укупне и јединичних цена, биће меродавне јединичне цене.
6. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:
 са интернет странице наручиоца www.srbcargo.rs
 са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).
Пoнуда извршиоца мора обухватити целокупну спецификацију, односно набавку.
Извршиоц је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави у року од 8 дана од
дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке тј. најкасније до
29.05.2020. год. до 11.00 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и то на адресу:
"Србија Карго" а.д. Београд - Центар за набавке и централна стоваришта, Ул. Немањина 6, 11 000
Београд, Република Србија, или донесе лично на III спрат, соба бр. 510 на истој адреси .
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара и на којој се, на предњој страни, ставља
заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку мале
вредности услуге – Специфична и остала здраствена заштита,испитивање услова радне околине и
трошкови осталих здрвствених услуга као и обезбеђивање средстава и опреме за пружање прве помоћи
и оспособљавања за прву помоћ ЈНМВ/5 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Извршиоци су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, e-mail адресу и име контакт
особе.
Понуда достављена на било који начин пристигла по истеку рока за подношење понуда, сматраће се
неблаговременом и неће се отварати, а наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену
поднoсиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговременo.
Све цене у понуди морају бити исказане у динарима. Страни извршиоци могу цене исказати у еврима. У овом
случају, за прерачун у динаре, наручилац ће користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке
Србије, на дан када је започето отварање понуда.
8. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, тј. 29.05.2019. године, са
почетком у 12.00 часова, у просторијама Наручиоца, “Србија Карго”, а.д., Београд, Ул. Немањина 6, сoба
342a на I спрату.
9. Услови под којима представници извршиоца 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 извршиоца.
Учесник у поступку јавног отварања понуда – извршиоц, дужан је да најкасније на јавном отварању понуда
достави овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да
присуствује отварању и то: презиме и име, број личне карте, MУП који је издао и ЈМБГ. За стране
држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које долази.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
11. Контакт
Контакт: Центар за набавке и централна стоваришта, Београд, ул. Немањина број 6, nabavke.kargo@srbrail.rs
радним даном од 8-16 часова.

