
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са 
којим наручилац закључује оквирни споразум:

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система 

динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним 

техничким условима за учешће: 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 


	Blank Page

	Text2: 11180 БЕОГРАД 59
	Text3: www.beg.aero
	Text7: -
	Text8: -
	Text12: Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.Елементи критеријума су: Опис Максимално могући број пондера 1. Висина премије осигурања за дванаест месеци 702. Разлика између понуђене и минимално одређене осигуране суме по поједином штетном догађају 153. Висина франшизе по сваком поједином штетном догађају 104. Квалитет иностраног реосигуравача 5
	Text13: Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца www.beg.aero. 
	Text14: -
	Text1: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
	Text15: Понуду је потребно доставити у писаном облику, у затвореној коверти или кутији, на адресу:                                        АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД                                                                11271 СУРЧИН                                                                АРХИВА  АНТ-а                                                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ                                                  "ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ"                                                                       БР.5/2014                              На предњој страни коверте или кутије обавезно написати текст "ПОНУДА- НЕ ОТВАРАЈ", а на полеђини коверте или кутије читко уписати назив и адресу понуђача. Понуду доставити у затвореној коверти или кутији до 26.06.2014. године  до 10:00 часова.
	Text16: Јавно отварање понуда биће спроведено дана 26.06.2014. године у  Салону "Београд" у АД Аеродром Никола Тесла Београд (везни део Пристанишне зграде) у 10:30 часова.
	Text17: Право учешћа на отварању понуда имају само овлашћени представници понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу. Факсови или фотокопије се неће уважити.
	Text18: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
	Text19: Мирко Вујадиновић, контакт телефон-011-209-4844
	Text20: -
	Text9: -
	Text10: -
	Text11: -
	Dropdown1: [Остало]
	Dropdown3: [Услуге]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Text6: -
	Text4: ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИУслуга осигурање од одговорности-66516000.
	Text5: није обликовано по партијама


