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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/2012) и
члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник Р.Србије број 29/2013),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-522-1/15 од 24.04.2015.године и Решења
о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 01- 5222/15. од 24.04.2015. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности услуга:
Услуге осигурања, по партијама,
ЈН бр. 25/15

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1.Општи подаци о јавној набавци
2.Подаци о предмету јавне набавке
3.Упутство понуђачима како да сачине понуду
4.Услови за учешће у поступку и упутство за доказивање
5. Изјава о испуњености обавезних и додатних услова
6.Спецификација – врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина, гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења и сл.
7. Модел уговора
8. Обрасци
Подаци о понуђачу – образац број 1
Понуда понуђача– образац број 2
Изјаве о прихватању услова из позива за достављање
понуде и конкурсне документације – образац број 3
Изјава о независној понуди – образац број 4
Изјава о спречавању сукоба интереса - образац број 5
Изјава о обавезама из чл. 75. Став 2, ЗЈН- образац број 6
Изјава понуђача о ангажовању подизвођача- образац број 7
Изјава о подношењу заједничке понуде- образац број 7.1
Општи подаци о члану групе понуђача- образац број 7.1.1
Трошкови припреме понуде – образац број 8
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Институт за рехабилитацију
Адреса: Београд,Сокобањска 17
Интернет страница: www.rehabilitacija.com
1.2.Врста поступка
Наручилац, спроводи поступак за јавну набавку мале вредности, набавку
услуга – Услуге осигурања, по партијама у складу са чланом 39. Закона о
јавним набавкама.
1.3.Предмет јавне набавке
Набавка услуга – Услуге осигурања, по партијама
Ова набавка је обликована у три партије:
Партија 1-осигурање имовине и колективно осигурање запослених
Партија 2-осигурање возила
Партија 3- осигурање опште одговорности из обављања делатности
Количина тражених добара/услуга или радова са описом и другим
карактеристикама дата је у тачки 6. конкурсне документације – Спецификација
тражених услуга и у прилозима.
1. 4.Посебна напомена:

Уговор за ову јавну набавку није резервисан за установе, организације или привредне
субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица.
Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Института за рехабилитацију: www.rehabilitacija.com са којих се и може преузети.
Податке о пореским обавезама понуђачи могу добити у надлежној Пореској управи
www.poreskauprava.gov.rs, Пореска управа, Централа, ул. Саве Машковића 3-5, 11000
Београд.
Податке о заштити животне средине понуђачи могу добити у Министарству
енергетике, развоја и заштите животне средине РС: www.merz.gov.rs, ул. Немањина 22-26,
Београд.
Податке о заштити на раду и заштити инвалида рада понуђачи могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике: www.minrzs.gov.rs, ул. Немањина
22-26 и у Националној служби за запошљавање: www.nsz.gov.rs, ул. Краља Милутина 8,
Београд.

1.5. Контакт
Е-маил адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com
факс: 011/8236-431 радним даном у времену од 07,30 – 15,30 часова.
Радно време писарнице је сваког радног дана у времену од 07,30-15,30 ч.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.Предмет јавне набавке
Наручилац врши набавку услуга- Услуге осигурања, по партијама,
ЈН број 25/15.
2.2.Шифра из Општег речника јавне набавке: 66510000 –услуге осигурања
2.3.Партије
Ова јавна набавка обликована је по партијама:
Партија 1-осигурање имовине и колективно осигурање запослених
(66510000 –услуге осигурања)
Партија 2-осигурање возила
(66510000 –услуге осигурања)
Партија 3- осигурање опште одговорности из обављања делатности
(66510000 –услуге осигурања)
Понуда се доставља за сваку партију посебно. Ако понуђач доставља
понуде за више партија, онда опште обрасце и евентуалне прилоге, који се
односе на статус понуђача , референце или додатне услове, доставља у једном
примерку.
Опис предмета осигурања:
Партија 1
1)Осигурање имовине и колективно осигурање запослених
Предмет осигурања:
-грађевински објекти
-опрема
-залихе
2)Осигурање машина од лома
Предмет осигурања:
-машине и медицински уређаји
-механичка опрема у саставу грађевинског објекта
3) Комбиновано осигурање електронских рачунара
Предмет осигурања:
-електронски рачунари и слични уређаји
4) Осигурање од провалне крађе
Предмет осигурања:
- провална крађа
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5)Осигурање стакла од лома
Предмет осигурања:
-стакло
6) Колективно осигурање запослених од последице несрећног
случаја
Предмет осигурања:
-сви запослени
Укупан број запослених износи 483.
Колективно осигурање од последице несрећног случаја(незгоде) са
покрићем од 24 часа дневно за следеће ризике:
-смрт услед болести
-смрт услед незгоде
-инвалидитет
Партија 2
1) Осигурање возила
Каско осигурање возила и обавезно осигурање возила за штете
причињене трећим лицима
Предмет осигурања:
-сва возила по списку из спецификације
Партија 3
Осигурање опште одговорности из обављања делатности
Елементи за сачињавање понуде дати у табели у одељку 6.конкурсне
документације.
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА
Понуђач, по овом Позиву, треба да достави понуду према спецификацији
из конкурсне документације, односно, конкурсном документацијом захтеване
податке Наручиоцу како би се у поступку оцењивања понуда несумњиво и
недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве
Наручиоца.
ако:

Сматраће се да понуда има битне недостатке и наручилац ће је одбити
1) Понуђач не достави све захтеване Обрасце, доказе и прилоге из
конкурсне документације;
2) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
3) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
4) понуђач није доставио захтевано средство обезбеђења(уколико је
тражено конкурсном документацијом);
5) је понуђени рок важења понуде или рок завршетка посла, другачији
од захтеваног;
6) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим
понудама.

САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације и доставља захтеване прилоге и
доказе из конкурсне документације.
Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне
документације, јасна и недвосмислена, читко попуњена без прецртавања,
оверена печатом и потписана од стране одговорног лица. Према потреби,
понуђач може копирати достављене обрасце.
Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а пожељно је да
понуђач захтевану документацију достави следећим редоследом и обележи
редним бројевима:
1. Попуњен Образац бр. 1 - Подаци о понуђачу;
2. Попуњен образац број 2- Понуда(за партије за коју подноси понуду);
3. Попуњен Образац бр. 3 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и
конкурсне документације (на изјаву понуђач ставља потпис и печат којим
потврђује да је сагласан са изјавом);
4. Попуњен Образац бр. 4 – Образац изјаве понуђача који под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео
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независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима;
5. Попуњен Образац бр. 4 – Образац изјаве понуђача који под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да не постоји сукоб
интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може
утицати на непристрасност наручиоца;
6. Попуњен Образац бр. 5 – Образац изјаве понуђача о изричитом поштовању
обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и гаранција
понуђача да је ималац права интелектуалне својине;
7. Попуњен Образац бр. 6 – Образац изјаве понуђача о испуњености
обавезних услова из члана 75.и додатних из члана76. Закона о јавним
набавкама;

8. Попуњен Образац бр.8 - Модел уговора са унетим подацима о понуђачу, на
првој страни Модела уговора и ценом на другој страни;
9 .Понуђач је обавезан да уз понуду достави копије тражених доказа у складу
са Упутством из конкурсне документације.
Сваки образац из конкурсне документације мора бити потписан и
оверен печатом.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Самостално подношење понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди нити да учествује у више заједничких понуда.
Наручилац ће сагласно члану 87. ст. 5. ЗНЈ. одбити све понуде које су
поднете супротно напред наведеном.
Понуда са подизвођачем
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем дужан је да у
обрасцу понуде наведе да понуду подноси са Подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити Подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко Подизвођача.
Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште Подизвођача, уколико
ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и
Подизвођача који подноси понуду са Подизвођачем, тај Подизвођач ће бити
наведен и у Уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о испуњености
услова који су наведени у обрасцу Изјаве о испуњавању услова из члана 75.
Закона у КД.
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Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на
број Подизвођача.
Група понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗНЈ, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗНЈ дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће израдити рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Напомена:
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
Понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако Понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи
од 5 дана не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
У случajу достављања неистинитих података у понуди, пoнуђaч ће
добити негативну референцу у складу са ЗЈН (члан 82. стaв 1. тaчкa 3) ЗЈН-а и
др. О давању неистинитих података наручилац ће обавестити надлежни орган у
вези са покретањем прекршајног поступка. Уколико се утврди неистинитост
наведених података та понуда ће бити одбијена.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било
којој промени у вези са испуњавањем услова из поступка јавне набавке која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
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ЦЕНА
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима.
Цена у понуди се исказује као укупна цена без пореза.
У цену треба да буду урачунати сви накнадни и зависни трошкови везани
за набавку и извршење услуге.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Понуда са варијантама није дозвољена.
КРИТЕРИЈУМ
Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА.
Резервни критеријум - У ситуацији када постоје две или више понуда са
истом ценом наручилац ће извршити избор најповољније понуде према услову
–– краћи рок извршења услуга.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина плаћања
Плаћање премије осигурања у износима који су утврђени полисама
осигурања вршиће се у једнаким месечним ратама.
Захтеви у погледу рока извршења услуге
Рок извршења услуга не може бити дужи од 15 дана од дана настанка
осигураног случаја односно од писменог захтева наручиоца услуге.
Захтеви у погледу рока важења понуде
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана одређеног за отварање
понуде.
Други захтеви:
захтеви у погледу финансијског, пословног и техничког капацитета
понуђача
1 ) да понуђач поседује довољне финансијске капацитете:
-да понуђач у претходне 3(три) обрачунске године: 2011; 2012; 2013. није
исказао губитак у пословању, као и да није био неликвидан (у блокади) у
последњих шест месеци 2014.године.
2) да понуђач
капацитетом:

располаже довољним

техничким

и

пословним

-да је понуђач поседује сертификат којим доказује да има систем
пословања усаглашен са захтевом ИСО 9001:2008
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен
чланом 20. ЗНЈ.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити
одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и Интернет страници наручиоца.
Питања треба упутити на адресу наручиоца уз напомену
„ПОЈАШЊЕЊА - ЈНМВ услуга бр. 25/15 – услуге осигурања, по партијама,“
или на електронску пошту лица за контакт одређеног овом конкурсном
документацијом.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се достављају у затвореној коверти овереној печатом, на адресу
наручиоца: Институт за рехабилитацију, Београд, органиазциони део Селтерс
Младеновац ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац са назнаком:
„ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку услуга: услуге
осигурања, партија број___, ЈН број 25/15, као и на полеђини читко исписан
назив и адреса Понуђача, како би се у складу са ЗЈН омогућило наручиоцу да
неблаговремену понуду врати неотворену понуђачу.
Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена
пошиљка) и морају стићи на адресу Наручиоца најкасније до 08.05.2015.
године до 12,00 часова и то у запечаћеном омоту.
Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се
неблаговременом, а Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену,
са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или
опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду. Понуђач
подноси измену, допуну или опозив понуде на начин одређен за подношење
понуде на адресу наручиоца са назнаком: “измена/допуна/опозив понуде”.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда извршиће се на назначеној адреси Наручиоца у
Младеновцу ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац истога дана
08.05.2015. године у 12,15 часова, када присутни овлашћени представници
понуђача морају Комисији поднети писмено пуномоћје за заступање понуђача
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у поступку отварања понуда, уколико желе да учествују у поступку отварању
понуда.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року до десет дана од
дана отварања понуде.
У случајевима из чл. 109. ЗНЈ, наручилац ће донети одлуку о обустави
поступка.
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена
права може уложити захтев за заштиту права понуђача.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,
кандидат, односно заинтересовано лице . Захтев за заштиту права у име лица из
чл. 148. Став 1. ЗНЈ може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту
права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник али нису дужни да
подносе захтев за заштиту права на захтев лица које није искористило право на
подношење захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје се
наручиоцу.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуде или конкурсна документација сматраће се
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније, најкасније три
дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Примерак захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике
у поступку, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Таксу у износу од 40.000,00 динара подносилац захтева за заштиту права
понуђача приликом подношења захтева, дужан је да уплати на број текућег
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о
броју или ознаци јавне набавке, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или
ознака јавне набавке;, корисник буџет РС.
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је
додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права.Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да
закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА
Право на учешће у поступку
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чланом 75. став 1. тачка 1-4. Закона о јавним набавкама, а обавезан услов из
члана 75. став 1. тачка 5. Закона – да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке само у оним поступцима у
којима је за обављање делатности која је предмет конкретне јавне набавке
потребно поседовање посебне дозволе, под условом да је таква дозвола
посебним прописом одређена као обавезна и да ју је наручилац тражио у
конкурсној документацији.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора
испунити и додатне услове за учешће у поступку дефинисане чланом 76.
Закона, а које је наручилац тражио у конкретној јавној набавци.
Испуњеност обавезних и додатних услова
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве (образац Изјаве понуђача дат је у конкурсној документацији - Образац
број 5) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и 76. Закона,
дефинисане овом конкурном документацијом осим услова из члана 75. став 1.
тачка 5. Закона (посебна дозвола за обављање делатности) коју доставља у
виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у Регистар
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење
за потписивање.
Испуњеност додатних услова у складу са овом конкурсном
документацијом, понуђач доказује достављањем изјаве број 5.1.
НАПОМЕНА:
*Уколико понуду подноси група понуђача изјаву на обрасцу број 5. из
ове конкурсне документације треба копирати у довољном броју примерака и
попунити, потписати и печатом оверити за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
*Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач треба да
попуни, потпише и печатом овери изјаву на обрасцу број 5. из ове конкурсне
документације. Уколико је понуда са више подизвођача образац број 5. треба
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копирати у довољном броју примерака и попунити, потписати и печатом
оверити за сваког подизвођача.
Додатни услови су:
захтеви у погледу финансијског, пословног и техничког капацитета
понуђача
1 ) да понуђач поседује довољне финансијске капацитете:
-да понуђач у претходне 3(три) обрачунске године: 2011; 2012; 2013. није
исказао губитак у пословању, као и да није био неликвидан (у блокади) у
последњих шест месеци 2014.године.
2) да понуђач
капацитетом:

располаже довољним

техничким

и

пословним

-да је понуђач поседује сертификат којим доказује да има систем
пословања усаглашен са захтевом ИСО 9001:2008.
.
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5. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
5. И З Ј А В А
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
из члана 75. став 1. тачке од 1- 4. Закона о јавним набавкама
утврђених конкурсном документацијом
Понуђач
_________________________________________________
изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњава следеће обавезне услове из члана 75. став 1. тачке од 1- 4. Закона
о јавним набавкама:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет набавке-Дозвола Народне банке Србије, коју доставља у неовереној
копији.
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

_______
Потпис овлашћеног лица

Напомена: Наручилац задржава право да провери истинитост свега наведеног
пре доношења одлуке о додели уговора.
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5/1. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

5/1. И З Ј А В А
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ДОДАТНИХ УСЛОВА
из члана 76., Закона о јавним набавкама
утврђених конкурсном документацијом

Понуђач
_________________________________________________
изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњава следеће услове из члана 76., Закона о јавним набавкама
утврђених конкурсном документацијом:
- Да понуђач у претходне 3(три) обрачунске године: 2011; 2012; 2013. није
исказао губитак у пословању, као и да није био неликвидан (у блокади) у
последњих шест месеци 2014.године.
- Да има важећи сертификат о усаглашености система пословања са захтевима
стандарда ИСО 9001 : 2008

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

_______
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
- Уколико Понуду подности група понуђача, овај Образац попуњава
понуђач који испуњава додатни услов,
- Наручилац задржава право да провери истинитост свега наведеног
пре доношења одлуке о додели уговора.
15 од 38

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

услуге, ЈНМВ 25/15
услуге осигурања, по партијама

6.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
услуге осигурања, по партијама
Партија 1
СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
ИНСТИТУТА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ са стањем 31.12.2014.г.( БЕОГРАД И
МЛАДЕНОВАЦ )

POŽARNO OSIGURANJE

RB

Suma
osiguranja

NAZIV

Izlivanje
vode iz
instalacija I
rizik

Poplava
bujica i
visoka voda
I rizik

Građevinski objekti zdravstva u
1 Mladenovcu

353.781.367,35

1.000.000,00

1.000.000,00

Građevinski objekti zdravstva u
2 Beogradu

113.290.264,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3 Hotel i drugi objekti od čvrstog materijala

392.198.575,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Građevinski objekti elektroprivrede
4 (trafo,stanica,kolektor i dr.) Mlad. I Bgd
5 Geotermalna bušotina u Mladenovcu
6 Oprema od požara

47.013.589,22

1.000.000,00

8.550.585,00

1.000.000,00

127.544.269,68

1.000.000,00

1.000.000,00

7 Zalihe potrošnog materijala i lekova

1.193.633,58

1.000.000,00

1.000.000,00

8 Ograda iko instituta u Mladenovcu

7.354.563,00

100.000,00

100.000,00

9 Plinska podstanica u Mladenovcu

253.290,00

10 Sitan inventar (Mladenovac i Beograd )

24.669.732,69

Od dopunskih rizika uključiti izlivanje vode iz instalacije na I rizik i poplavu, bujicu i visoku vodu na I rizik. Kod
osiguranja Ograde oko institituta u Mladenovcu uključiti dopunski rizik udar nepoznatog motornog vozila.

LOM MAŠINA
RB
NAZIV
1 Liftovi
2 Medicinski uređaji ,aparati,mašine i
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3 Grejanje

24.575.048,20

Uključiti doplatak za otkup amortizovane vrednosti kao i doplatak za otkup odbitne
franšize.

Kombinovano osiguranje elektronskih računara
Suma
osiguranja

RB

Naziv
Računari sa pripadajućom opremom
1 Mlad. I Bgd.

12.165.547,93

Uključiti doplatak za otkup amortizovane vrednosti kao i doplatak za otkup odbitne
franšize.

PROVALNA KRADJA
Suma
osiguranja
6.316.000,00

RB
Naziv
1 Oprema (medic. aparati I uredj.)
Uključiti doplatak za otkup odbitne franšize.

LOM STAKLA
RB
Naziv
1 Staklo 4mm i više
2 Staklo ispod 4 mm

Površina
200 m2
200 m2

KOLEKTIVNO OSIGURANJE RADNIKA
rb
1

Smrt
usled
bolesti

Smrt
usled
nezgode

invalidnost

Teže
bolesti

Hiruške
interven
cije

100.000,00

200.000,00

400.000,00

100.000,00

100.000,00

Ukupan broj
radnika je 483
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SPECIFIKACIJA OBJEKATA I OPREME ZA OSIGURANJE IMOVINE INSTITUTA ZA
REHABILITACIJU ( PRČANJ )

POŽARNO OSIGURANJE

RB
NAZIV
1 Građevinski objekti zdravstva u Prčnju
2 Oprema od požara
3 Zalihe potrošnog materijala i lekova
Objekti elektroprivrede i vodoprivrede u
4 Prčnju
5 Sitan inventar u Prčnju

Izlivanje
vode iz
instalacija I
rizik

Poplava
bujica i
visoka voda
I rizik

491.198.268,00

1.000.000,00

1.000.000,00

18.490.813,20

500.000,00

500.000,00

942.948,51

100.000,00

100.000,00

14.183.082,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.720.800,17

100.000,00

100.000,00

Suma
osiguranja

Od dopunskih rizika uključiti izlivanje vode iz instalacije na I rizik i poplavu, bujicu i visoku
vodu na I rizik
LOM MAŠINA
Suma
RB
NAZIV
osiguranja
1 Liftovi
10.837.761,00
Medicinski uređaji ,aparati,mašine i sl.
2 (Prčanj)
5.088.878,03
3 Grejanje
2.361.265,00
Uključiti doplatak za otkup amortizovane vrednosti kao i doplatak za otkup odbitne
franšize.

Kombinovano osiguranje elektronskih računara
Suma
RB
Naziv
osiguranja
1 Računari sa pripadajućom opremom
1.014.287,00
Uključiti doplatak za otkup amortizovane vrednosti kao i doplatak za otkup odbitne
franšize.

PROVALNA KRADJA
RB

Naziv
Oprema (medic. aparati I uredj.
1 mehanička oprema u sklopu objekta)
Uključiti doplatak za otkup odbitne franšize.
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LOM STAKLA
RB
NAZIV
1 Termopan staklo
2 Stakla 4mm i više
3 Sekurit kaljeno

Površina
50 m2
50 m2
4 m2

cena po 1
m2

Suma
osiguranja

3.500,00

175.000,00

2.000,00

100.000,00

4.000,00

16.000,00

Ime i prezime ovlašćenog lica
___________________________
Potpis ovlašćenog lica
____________________________
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Партија 2

Возила у власништву Института за рехабилитацију

Kategorija
1.Putničko
2.Putničko
3.Putničko
4.Putničko
5.Teretno
6.Teretno
7.Putničko
8. Teretno

Registars
ka oznaka
BG139MI
BG418CN
BG450VW
BG207FW
BG055-JB
BG670IW
BG830CB
BG866TS

Godina
proiz.
2007.
2006.
2004.
2003.
2009.
2008.
2014.
2014.

Marka/model
Zastava / 10
PEUGEOT / 407 st confort
2.0e
Zastava/101 skala 55
HLI
Zastava/ 101 skala 55
HLI
Zastava/ Florida1.3
poli traffic
Zastava skala 1.1 poli lc
RENAULT/Trafic
FIAT/DOBLO

Zapre
mina

Boja

1242

5b plava

1997
1116

Nosiv
ost

Vrsta
osiguranja
Kasko

siva
svetlo
crvena
tamna

Kasko
Kasko

1116

bela

Kasko

1301

crvena

568

Kasko

1116

crvena

300

Kasko

1995

bela

1248

bela

Kasko
530

Kasko

Осигурање обухвата:
1)Основно осигурање(осигурање од ауто-одговорности)
2)Осигурање ауто каско без учешћа у штетети(релативног и апсолутног) са ризиком од крађе
у земљи
3)Осигурање возача и путника на суме осигурања:
а)100.000 динара,смрт услед незгоде
б)200.000динара,инвалидност
Очитане саобраћајне дозволе биће достављене понуђачима на писмени захтев електронском
поштом или непосредним преузимењем у просторијама наручиоца.

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________
Потпис овлашћеног лица
________________________________
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Партија 3
Осигурање опште одговорности из обављања делатности
Табела са подацима о наручиоцу и елементима неопходним за сачињавање понуде у
овој партији.
РСД
Наручилац:

Институт за рехабилитацију

ПИБ:

101962711

Матични број:

07050844

Делатност и шифра делатности:

8710

Укупне годишње бруто зараде:

335.000.000,00

број запослених:

483

Планирани годишњи приход за 2015.г.(вредност за
одредјени догадјај):

841.673.000,00

Укупан годишњи приход у 2014.г.:

792.099.000,00

Лимит покрића по јендом штетном догађају:

500.000,00

Укупан агрегатни лимит:

2.000.000,00

Период трајања осигурања:

15.05.2015-14.05.2016.

Територијално покриће:

Селтерс, Младеновац,
Сокобањска, Београд

_____
Име и презиме овлашћеног лица
________________________________
Потпис овлашћеног лица
________________________________

М.П.
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МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају, овери
печатом, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у
потпуности прихвата.
У околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено лице
групе понуђача потписује и оверава на крају печатом уговор уколико га је
група овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да
овлашћена лица сваког од чланова групе понуђача, сваку модела уговора
потпишу и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.
УГОВОР
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Осигурање, по партијама,
ЈН број 25/15

Уговорне стране:
1.

2.

Институт за рехабилитацију, Сокобањска 17, Београд,
МБ 07050844,
ПИБ 101962711,
кога заступа Директор Института: Проф. др Милица Лазовић,
( у даљем тексту: „Уговарач осигурања“ )
______________________________________________________,
МБ__________________,
ПИБ_________________,
број рачуна_____________________________,
кога заступа директор __________________________
( у даљем тексту: „Осигуравач“ )

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Осигуравач се обавезује да изврши услугу осигурања за партију
број_________________која је конкретизована понудом Осигуравача и која
је саставни део овог уговора - конкурсне документације број 25/15 -услуге
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осигурања по партијама, а Уговарач осигурања се обавезује да за извршене
услуге, плати Осигуравачу цену, сагласно понуди.
УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност уговора за партију број _________________,(уписати број и
назив партије) износи ______________________динара без пореза на премију,
односно ______________________динара са порезом на премију.
(словима: _______________________________________________________).
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране су се сагласиле да се уговорена премија уплаћује у 12 једнаких
месечних рата без камате, с тим што се уз прву рату плаћа и укупан износ
пореза на премије.
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 4.
Осигуравач се обавезује да ликвидацију и исплату пријављене штете у целости
изврши по достављању комплетне документације од стране Осигураника у року
од ________ дана од дана пријема документације.
Списак документације коју је осигураник дужан доставити уз пријаву штете
Осигуравач је дужан уручити Уговарачу осигурања приликом закључења
уговора.
Члан 5.
Осигуравач се обавезује да истовремено са закључењем Уговора испостави
лист покрића а да у року од 15 дана од дана закључења уговора изда уговарачу
осигурања одговарајућу полису осигурања.
Члан 6.
Осигуравач је дужан да приликом закључења уговора достави важеће опште и
посебне услове осигурања у електронској и писаној форми.
Осигуравач се обавезује да оригинал решења о исплаћеној накнади доставља
Осигуранику а копију решења о исплаћеној накнади да доставља уговарачу
осигурања.
Члан 7.
Осигуравач је дужан да достави примерак полисе уговарачу осигурања.
Члан 8.
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У случају да Осигуравач не изврши своју обавезу ни у року од 15 дана од
истека рока из члана 4. овог Уговора уговарач осигурања има право да
једнострано раскине овај Уговор.
Члан 9.
Овај уговор закључује се на период од годину дана, почев од 15.05.
2015.године, од ког датума почиње да тече и осигурање по полиси.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише
до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години у
складу са Планом набавки наручиоца.
Овај уговор се може раскинути писменим захтевом једне од уговорних страна
уз отказни рок од 60 дана од дана који је наведен у полиси као датум почетка
периода осигурања.
Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин у време извршења овог
уговора осигура и новостечену имовину Уговарача осигурања, новостечена возила и
новозапослена лица за коју ће се извршити измена уговора у складу за одредбама ЗЈН и
потписати полиса у сваком конкретном случају.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.
Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог
уговора, извршити потписивањем анекса уговора, а у складу са одредбама ЗЈН.
Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати
одредбе Закона о облигационим односима и друге важеће прописе.
Члан 11.
Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа,
уговорне стране ће решавати споразумом, а у случају да то није могуће,
одлучиваће надлежни суд у Београду.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два)
примерка за Уговарача осигурања и 2 (два) примерка за Осигуравача.
Прилог 1. – Понуда Осигуравача бр. _____ од ___________ године.
ОСИГУРАВАЧ
____________________________

УГОВАРАЧ ОСИГУРАЊА
____________________________
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
Проф. др Милица Лазовић
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Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним Понуђачем. Ако Понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
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Образац бр. 1

Подаци о понуђачу - Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача
место, улица, општина:
Име особе за контакт:
e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:

Датум: _______________
М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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Образац број 2.1.

ОБРАЗАЦ

ПОНУДЕ

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку услуга мале
вредности, бр. 25/15 за Услуге осигурања ,по партијама, достављамо:

П О Н У Д У бр. __________
Партија 1-осигурање имовине и колективно осигурање запослених

I. Осигурања имовине
НАЗИВ

висина
премије за
Младеновац и
Београд

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

висина
премије за
Прчањ

Пожарно осигурање
Лом машина
Комбиновано осигурање електронских рачунара
Провална крађа
Лом стакла
УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА ПЕРИОД 15.05.2015-14.05.2016.године
УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА Младеновац, Београд и Прчањ

II. Колективно осигурање запослених
Ред.
бр.

НАЗИВ

ВИСИНА ПРЕМИЈЕ

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

ОСИГУРАЊА ЗА
ЈЕДНОГ РАДНИКА

ОСИГУРАНА СУМА ПО
ЈЕДНОМ РАДНИКУ

БЕЗ ПОРЕЗА

1
2
3

За случај смрти услед болести
За случај смрти услед незгоде
За случај трајног губитка опште и
радне способности (инвалидитет)
УКУПНО

Укупно I + II без пореза ______________________динара,
порез ______________________ динара,
Укупно са порезом
______________________ динара
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Институт за рехабилитацију
услуге, ЈНМВ 25/15
Београд, Сокобањска 17
услуге осигурања, по партијама
Важност понуде: _______ дана (најмање 60 дана од дана отварања понуда).
Рок извршења услуга________( не може бити дужи од 15 дана) од дана настанка осигураног
случаја односно од писменог захтева наручиоца услуге.
Начин плаћања: 12 месечних рата.
Понуде се подносе у складу са оригиналним обрасцем.
Висина премије у понуди мора бити исказана у динарима, без урачунатог пореза на премију и
мора бити фиксна тј. не може се мењати.
Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца.
Понуда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица.
________________2015. године

Потпис овлашћеног лица:
М.П.
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Образац број 2.2.

ОБРАЗАЦ

ПОНУДЕ

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку услуга мале
вредности, бр. 25/15 за Услуге осигурања ,по партијама, достављамо:
П О Н У Д У бр. __________
Партија 2-осигурање возила
ОСИГУРАНИ
РИЗИЦИ

Износ годишње
премије осигурања
БЕЗ ПОРЕЗА

Износ годишње
премије осигурања
ПОРЕЗ

Износ годишње
премије осигурања
УКУПНО С
ПОРЕЗОМ

Каско осигурање
моторних возила
Осигурање од ауто
одговорности
Осигурање возача и
путника на суме
осигурања из
спецификације
УКУПНА
ПРЕМИЈА
Важност понуде: _______ дана (најмање 60 дана од дана отварања понуда)
Начин плаћања: 12 месечних рата.
Понуде се подносе у складу са оригиналним обрасцем.
Висина премије у понуди мора бити исказана у динарима, без урачунатог пореза на премију и
мора бити фиксна тј. не може се мењати.
Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца.
Понуда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица.
________________2015. године

Потпис овлашћеног лица:
М.П.
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Образац број 2.3.

ОБРАЗАЦ

ПОНУДЕ

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку услуга мале
вредности, бр. 25/15 за Услуге осигурања ,по партијама, достављамо:
П О Н У Д У бр. __________
Партија 3-Осигурање опште одговорности из обављања делатности
Ред.
бр.

НАЗИВ

ВИСИНА
ГОДИШЊЕ
ПРЕМИЈЕ

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

ВИСИНА ГОДИШЊЕ
ПРЕМИЈЕ

ОСИГУРАЊА
БЕЗ ПОРЕЗА

1

ОСИГУРАЊА
СА ПОРЕЗОМ

Осигурање опште одговорности из
обављања делатности
УКУПНО

Важност понуде: _______ дана (најмање 60 дана од дана отварања понуда)
Начин плаћања: 12 месечних рата.
Понуде се подносе у складу са оригиналним обрасцем.
Висина премије у понуди мора бити исказана у динарима, без урачунатог пореза на премију и
мора бити фиксна тј. не може се мењати.
Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца.
Понуда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица.
________________2015. године

Потпис овлашћеног лица:
М.П.
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Образац бр. 3

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА
ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Јавна набавка мале вредности услуга– услуге осигурања, по партијама,
ЈНМВ број 25/15.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из
конкурсне документације објављене на Порталу ЈН и интернет страници
наручиоца дана 27.04.2015.године за јавну набавку мале вредности услуга ЈН
број 25/15 – „Услуге осигурања, по партијама“.

_____________2015. године
М.П.
Потпис
одговорног лица понуђача
_________________________
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Образац бр. 4

На основу члана 26. везано за члан 29. Закона о јавним набавкама,
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012) и члана 20. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013) дајемо
следећу изјаву
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да је понуду за услугу: Услуге осигурања, по
партијама, ЈН број 25/15 поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
_____________2015. године
М.П.
Потпис
одговорног лица понуђача
_________________________
Напомена:

 уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач;
 уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује
понуђач за подизвођача;
 уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе
понуђача, осим ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као
овлашћен за све учеснике у заједничкој понуди.
Образац фотокопирати у потребном броју примерака.
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Образац бр. 5
На основу члана 39. став 3 и 6. а везано за чланове 26. и 29. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012.) дајемо следећу
изјаву
ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да не постоји сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца
и понуђача не може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу
одлуке у поступку јавне набавке, односно да:
- да не постоји однос између представника наручиоца или са њим
повезаног лица и потенцијалних понуђача/подносиоца пријава који може
утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне
набавке;
- да представник наручиоца или са њим повезано лице не учествују у
управљању потенцијалних понуђача/подносиоца пријава;
- да чланови комисије, односно њихови заменици или са њима повезана
лица не поседују више од 1% удела, односно акција потенцијалних
понуђача/подносиоца пријава;
- да представник наручиоца или са њим повезано лице нису запослена
или радно ангажована код потенцијалних понуђача/подносиоца пријава или са
њима пословно повезани.
- Под повезаним лицима у смислу ове изјаве, а у складу са чл.3. ст.1.
тач.11. Закона, сматрају се: супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници
у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трежим
степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац
и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица
која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.
_____________2015. године
М.П.

Потпис
одговорног лица понуђача
_________________________
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Образац бр. 6

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012.) и члана 20. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013) дајемо
следећу изјаву:
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

Изричито наводимо да смо поштовали обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне
својине.

_____________2015. године

М.П.
Потпис
одговорног лица понуђача
_________________________
Напомена:

 Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.
 Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује
понуђач за подизвођача.
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе
понуђача, осим ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као
овлашћен за све учеснике у заједничкој понуди .
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Образац број 7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(обавезно попунити и оверити уколико понуђач ангажује
подизвођача)
Назив подизвођача
Адреса седиштa
подизвођача
Овлашћено
лице
подизвођача
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун подизвођача
и банка
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача
– ПИБ
У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности објављеним на Порталу јавних набавки за јавну набавку број 25/15 –
Услуге сигурање, по партијама, изјављујемо да ћемо извршење набавке
делимично поверити подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по
врсти посла и вредности:

 у у понуди као подизвођач учествује _________________________________ у укупној
вредности понуде у износу од __________________динара што износи _____% вредности
понуде,
на
пословима:
__________________________________________________________________
 у понуди као подизвођач учествује _________________________________ у укупној
вредности понуде учествује у износу од __________________динара што износи _____%
вредности
понуде,
на
пословима:
___________________________________________________________________
 у понуди као подизвођач учествује _________________________________ у укупној
вредности понуде учествује у износу од __________________динара што износи _____%
вредности
понуде,
на
пословима:
___________________________________________________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
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Образац број 7.1

ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(обавезно попунити и оверити у случају подношења заједничке
понуде)
_________________________
(Назив понуђача)

_________________________
(Назив понуђача)

_________________________
(Назив понуђача)

_________________________
(Назив понуђача

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности објављеним на Порталу јавних набавки, за јавну набавку бр. 25/15 –
Услуге сигурање, по партијама, изјављујемо да заједно подносимо понуду.
М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

Овлашћено лице
понуђача
Овлашћено лице
понуђача
Овлашћено лице
понуђача
Овлашћено лице
понуђача

Прилог: Споразум из члана 81, став 4 Закона о јавним набавкама
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Образац број 7.1.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Назив
члана
понуђача
Адреса седиштa
групе понуђача
Овлашћено лице
групе понуђача
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун члана
понуђача и банка
Матични број члана
понуђача
Порески број члана
понуђача – ПИБ

групе
члана
члана

групе
групе
групе

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица
Потпис овлашћеног лица

Напомена: Податке попуњава, потписује и оверава сваки члан групе
понуђача (заједничка понуда).
Образац фотокопирати у потребном броју примерака за
сваког члана групе понуђача.
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Образац број 8

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), а сходно члану 6. став 1. тачка 2, подтачка 9. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку број 25/15 – Услуге сигурање, по партијама, и то :
Структура трошкова

__________ динара без пдв
УКУПНИ ТРОШКОВИ БЕЗ ПДВ

__________ динара

ПДВ

__________ динара

УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ

__________ динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених
трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су
на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12).

М.П.

________
Име и презиме овлашћеног лица

________
Потпис овлашћеног лицаИме
и презиме овлашћеног

Напомена:
 образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали
наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади;
 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12);
 уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није
дужан да му надокнади трошкове.
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