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Деловодни број и датум:

517- УП од 29.03.2018.

На  основу  члaнова  39.  и  53.  Закона  о  јавним  набавкама  (''Службени  гласник  РС'',  бр.  124/2012,
14/2015 и 68/2015), директор Електротехничка школа „Михајло Пу-пин“ Футошка 17 у Новом Саду доноси: 

О Д Л У К У

о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку услуга осигурања имовине (објеката и опреме,
одговорности из делатности), осигурања моторних возила  и осигурања лица од последица несрећног

случаја  (запослених радника и ученика школе)

Ред. бр. ЈН ОП:  01/2018

Покреће се поступак јавне набавке у отвореном поступку – осигурање имовине (објеката и опреме,
одговорности из делатности), осигурања моторних возила и осигурање лица од последица несрећног случаја
(запослени радници и ученици школе) за 2018. годину према спецификацији која чини саставни део понуде.

Предмет јавне набавке: Набавка услуга 

Назив и ознака из општег речника: 

Шифра  из Општег речника набавке 66515200 -  услуге осигурања имовине
Шифра  из Општег речника набавке 66512000 - услуге осигурања лица

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке у отвореном поступку.

 Предметна набавка је обликована у пет партија. Процењена вредност сваке  партије износи:

       - Партија 1. – Услуге осигурања објеката и опреме: 2.500.000,00
       - Партија 2. – Услуге осигурања одговорности из делатности: 382.603,00
       - Партија 3. – Услуге осигурања моторних возила: 60.000,00
       - Партија 4. – Услуге осигурања лица за запослене раднике: 446.289,00
       - Партија 5. – Услуге осигурања лица за ученике школе: 1.761.108,00

Процењена  вредност  јавне  набавке  са  порезом  на  премију  неживотних  осигурања  износи
5.150.000,00 динара.

Набавка  је  предвиђена  у  плану  јавних  набавки  услуга  за  2018.  годину  под  редним  бројем  1  и
заведена у евиденцији јавних набавки у отвореном поступку услуга за 2018. годину под редним бројем  ЈН
ОП 1/2018.

Средства за јавну набавку су предвиђена Финансијским планом и Планом јавних набавки за 2018.
годину у максималном износу од 5.150.000,00 динара, од чега: 2.500.000,00 динара за осигурање објеката и
опреме,  382.603,00 динара  за  осигурање одговорности из  делатности,  60.000,00  за  осигурање моторних
возила, економска категорија 4215 – Трошкови осигурања објеката и опреме, одговорности из делатности и
моторних возила, 446.289,00 динара за осигурање запослених радника од последица несрећног случаја и
1.761.108,00 динара за осигурање ученика од последица несрећног случаја,  економска категорија 4215 –
Трошкови осигурања запослених радника и ученика школе од последица несрећног случаја.



Оквирни датуми у којима ће се спроводити поједине фазе поступка јавне набавке:

Припрема конкурсне документације и позива за достављање понуда – 04.04.2018. године.

Рок за достављање понуда  04.05.2018. године  у 12.00 часова.

Јавно отварање понуда  04.05.2018. године у 12.30 часова.

Записник о отварању понуда 04.05.2018. године у 14.00 часова. 

Стручна оцена понуда и састављање писменог извештаја о стручној оцени понуда – у року од једног дана од
јавног отварања понуда.

Доношење одлуке о додели уговора – у року од два дана од отварања понуда.

Закључење уговора – у року од 8 дана од дана када се стекну законски услови.

                                                                                                                                                     ДИРЕКТОР:

                                                                                                                                    Милан Вукобрат, дипл. инг


