На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12 у даљем
тексту:ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова("Сл.гласник РС"
бр.29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга oсигурањa бр. 2574 од
10.06.2015 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.2574/1 од
10.06.2015.године
Галеника а.д. Београд
Београд, Батајнички друм б.б.

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- у отвореном поступку за јавну набавку услуга осигурања, по партијамаЈН бр.23/15
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Наручилац:: Галеника а.д. Београд
Адреса: Београд, Батајнички друм б.б
Интернет страница наручиоца: www.galenika.rs
Врста наручиоца: произвођач фармацеутских препарата
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број 23/15 су услуге
осигурања.
Назив и ознака из општег речника набавки:
Услуге осигурања- 66510000
Предметна јавна набавка је обликована у 5 партија:
Партија 1- Осигурање имовине
Партија 2- Осигурање запослених
Партија 3- Осигурање моторних возила
Партија 4- Осигурање одговорности за производе
Партија 5- Осигурање студија биоеквиваленције

7) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
За Партију 1- Осигурање имовине, критеријум за доделу уговора je “економски
најповољнијa понудa“.
Елементи критеријума на основу којих ће се извршити рангирање понуда су:
- Понуђена цена- висина премије осигурања ...................... 80 пондера
- Превентива ………………………………………….
20 пондера
За Партију 2- Осигурање запослених, Партију 3- Осигурање моторних возила,
Партију 4-Осигурање одговорности за производе и Партију 5- Осигурање студија
биоеквиваленције критеријум за доделу уговора je “најнижа понуђена цена“.
8) Понуде са варијантама нису дозвољене.
9) Преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки, доступна је и на
интернет страници наручиоца- www.galenika.rs

10) Рок и начин за подношења понуда:
Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 17.08.2015. године, до 11
часова.
Понуде се подносе непосредно (лично) 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.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и број телефона.
У случају да понуду подноси група понуђача, на понуди је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести назив, адресу и број телефона свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Галеника а.д. Београд
11 000 Београд, Батајнички друм б.б. – писарница
са назнаком:
"Понуда за јавну набавку услуге осигурања,-ПАРТИЈА___ЈН бр. 23/15-НЕ
ОТВАРАТИ"
11) Време, место и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се 17.08.2015. године у 12 часова у радним
просторијама Галеника а.д., Батајнички друм б.б. Београд у управној згради салон 408,
IV спрат.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
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.
12) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда,
морају Комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања
понудa
13) Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 15(петнаест) дана од дана јавног
отварања понуда и биће достављена понуђачима у року од 3(три) дана од дана њеног
доношења.
14) Особе за контакт:
Марија Рађеновић, тел.+ 381 11 307 1563 | Fax: + 381 11 307 1061, e-mail:
maradjenovic@galenika.rs

Председник комисије
Марија Рађеновић

