
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Број и датум доношења одлуке:

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Интернет страница наручиоца:



Процењенa вредност јавне набавке:

Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :

Период важења уговора:

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Остале информације:
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	Dropdown2: [Услуге]
	Text3: www.mpn.gov.rs
	Text8: Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, као Наручилац на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке закључило уговор о пружању услуга осигурања запослених Министарства просвете, науке и технолошког развоја са изабраним понуђечем Триглав осигурање а.д.о, Београд на период од 12 месеци од дана важења Полисе осигурања, односно 13.05.2015.године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у Плану јавних набавки за 2016. годину предвидело предметну јавну набавку, која би се спровела као централизована јавна набавка у складу са Одлуком о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке (''Сл. гласник РС'' бр. 12/15) и Уредбом о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Сл. гласник РС“ бр. 93/2015). Управа за заједничке послове републичких органа (УЗЗПРО), као тело за централизоване јавне набавке спровела је отворени поступак централизоване јавне набавке, број 6/2016 чији је предмет набавка услуге осигурања запослених и других лица, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију појединачно. Предмет централизоване јавне набавке је обликован по партијама и то:Партија 1 - Смрт услед незгоде, Трајни инвалидитет, Трошкови лечења и дневна накнадаПартија 2 - Хируршке интервенције и теже болестиПартија 3 - Путничко здравствено осигурање за суму осигурања 30.000 евра за 100 дана (последица изненадне болести или повреда)Партија   4 - Осигурање лица лишених слободеПартија   5 - Осигурање запослених у високим струковним школамаПартија   6 - Осигурање студената у високим струковним школама  За предметну јавну набавку УЗЗПРО је дана 31.03.2016.године објавила позив за подношење понуда и конкрсну документацију на Порталу јавних набавки, својој интернет страници и објавила позив на Порталу службених гласнила Републике Србије и база прописа. По спроведеном поступку отварања и стручне оцене понуда, 17.05.2016. године је донета одлука о закључењу оквирног споразума број 404-02-765/2016-01.  Дана 30.05.2016 поднет је захтев за заштиту права за партије 1, 2 и 4, што на основу члана 150 ЗЈН доводи до задржавања свих даљих активности наручиоца за наведене партије. Имајући у виду да до данашњег дана УЗЗПРО, као тело за централизоване јавне набавке, није окончала започети поступак јавне набавке и није закључила оквирни споразум због уложеног захтева за заштиту права, као и чињеницу да је неизвесно када ће започети поступак бити окончан, са једне стране, а са друге стране законску обавезу Наручиоца да осигура запослене (Закон о безбедности и здрављу на раду "Службени гласник РС" бр.101/2005, члан 53. став 1.) и чињеницу да je важност полисе осигурања истекла,Министарство се обратило Управи за јавне набавке се захтевом за мишљење о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона на који је Управа за јавне набавке одговорила мишљењем да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 404-02-2026/16 од 28.06.2016. године којим је предвиђено да се уговор може закључити најдуже на период од 3 месеца.
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