На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ( Службени Гласник РС , број 124/12)
Привредно друштво Арена Београд д.о.о. објављује
ПОЗИВ
За подношење понуда у отвореном поступку
Наручилац Арена Београд д.о.о., улица Булевар Арсенија Чарнојевића бр.58 11070 Нови Београд,
интернет страница www.kombankarena.com, шифра делатности 9311
Предмет јавне набавке је услуга осигурања имовине (грађевинског објекта од пожара и механичке
опреме од лома) привредног друштва Арена Београд д.о.о.
Шифра набавке по општем речнику набавки 66500000
Право учешћа имају сва осигуравајућа друштва која имају важећу дозволу Народне банке Србије
за обављање свих врста неживотних осигурања и која испуњавају обавезне услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама.
Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује на начин
предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се
доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума на основу којих ће се извршити рангирање понуда су:
1) Понуђена цена-годишња премија осигурања

50 пондера

2) Адекватност капитала по CARMEL-u

20 пондера

3) Гарантне резерве/техничке резерве у самопридржају

20 пондера

4) Ажурност у решавању штета

10 пондера

Непосредан увид и преузимање конкурсне документације може се вршити код Наручиоца, на
адреси Булевар Арсенија Чарнојевића бр.58 11070 Нови Београд, у времену од 10,00 часова до
14,00 часова од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки.
Ако заинтересовано лице поднесе писмени захтев за достављање документације, биће му
достављена у року од два дана од дана пријема захтева поштом.
Интернет адреса где је конкурсна документација доступна: www.kombankarena.com
Рок за подношење понуда је 40 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег
дана наведеног рока, до 11,00 часова. Понуде приспеле после тог дана и сата неће се отварати и
по окончању поступка отварања понуда, вратиће се неотворене подносиоцу понуде са назнаком да
су неблаговремене.
Понуде се достављају у писменом облику, на српском језику на следећу адресу: Булевар Арсенија
Чарнојевића бр.58, Нови Београд, у затвореној коверти са назнаком: „ ПОНУДА- не отварати“,
назив, број јавне набавке, назив и адреса наручиоца, а на полеђини коверте: назив, број телефона
и адреса понуђача.
Отварање понуда биће јавно у просторијама Наручиоца у 12,00 часова последњег дана горе
наведеног рока. Представници понуђача који присиствују отварању понуда, морају имати
пуномоћје које ће предати Комисији приликом отварања пријава.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од десет дана од дана отварања понуда.
Одлука се доставља свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
Додатне информације о наведеној јавној набавци се могу добити сваког радног дана на број
телефона: 011/ 220 2228 у времену од 9,00 до 15,00. Контакт особа: Миладин Додић.

