
  

Република Србија
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

Број: 404-00-9/4/14-01                 
Датум: 24.04.2014. године

Немањина 22-26
Б е о г р а д

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Високи савет судства

Адреса наручиоца: Београд,  Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца: www.vss.sud.rs

Врста наручиоца: Независан и самосталан орган

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак број: ЈН 2/2014

Врста предмета: услуге

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег 
речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка услуге осигурања имовине 
и запослених у судовима Републике Србије 
Предметна набавка није обликована по партијама.
Назив и ознака из општег речника: 
услуга осигурања 66510000    

Критеријум за доделу уговора:

Економски најповољнија понуда 

Елементи критеријума: 
1. понуђена цена – годишња премија осигурања 

( максимум 60 пондера )
2. расположивост мреже за пружање услуге осигурања 

( максимум 30 пондера )
3. висина одобрених безповратних средстава

( максимум 10 пондера )
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Начин преузимања конкурсне 
документације, односно 
интернет адреса где је 
конкурсна документација 
доступна:

Конкурсна документација преузима се са Портала јавних 
набавки: portal.ujn.gov.rs;
интернет странице наручиоца (www.vss.sud.rs);
непосредно преузимање на адреси:
Београд, Ресавска 42,  I спрат, канцеларија 1
(сваког радног дана у периоду од 7:30 до 15:30 часова).

Начин подношења понуде и 
рок за подношење понуда:

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да 
обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до 
датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуде се 
достављају у писаном облику на српском језику у 
затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се 
приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара. 

Понуде се достављају на адресу: Високи савет судства, 
Београд, Немањина 22-26, са напоменом: „Понуда за јавну 
набавку услуга осигурања имовине и запослених у судовима 
Републике Србије, ред.бр. ЈН 2/2014.
Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора 
имати и писани текст „ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ“, а на
полеђини назив понуђача, број телефона, адреса и име и 
презиме овлашћеног лица  за контакт.
- Понуда се сматра благовременом ако је примљена у 

писарницу наручиоца, на адреси: Немањина 22-26, 
Београд, закључно са 26. мајом 2014. године, до 10,00
часова.

- Неблаговременом ће се сматрати понуда која није 
примљена од стране наручиоца до датума и часа који 
је одређен у овом позиву. 

- Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања 
понуда, вратити понуђачима, неотворене, све 
неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су 
поднете неблаговремено.

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Место време и начин отварања 
понуда:

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека 
рока за подношење понуда, дана 26.05.2014.. године, у 10:30
часова, на адреси: Београд, Ресавска 42, I спрат, канцеларија 
бр. 6 у присуству чланова Комисије за предметну јавну 
набавку.

Услови под којима 
представници понуђача могу 
учествовати у отварању 
понуда:

У поступку отварања понуда могу учествовати 
опуномоћени представници понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача који ће присуствовати поступку 
отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена 
пуномоћја, на основу којих ће доказати да поседују 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
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Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од 
дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Надежда Николић и Драго Видовић 
e-mail: nadezda.nikolic@vss.sud.rs;  факс: 011 3621 480

                                                                                                   
                                                                                   

                                                                                                     КОМИСИЈА


