ЈКП“НИСКОГРАДЊА“

Нa основу члана 55,57 и 60 Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“ број
124/2012,14/15,68/15),ЈКП“Нискоградња“Ужицe, Међај 19(у даљем
тексту:Наручилац)упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности
број ЈНМВ 01-16/2 - услуга осигурања

Назив и адреса Наручиоца:ЈКП“Нискоградња“,Međaj 19,Ужице
Врста наручиоца:Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈНМВ 01-16/2
Врста предмета јавне набавке:Услуге
Предмет јавне набавке:Осигурање
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге осигурања -66510000
1.Критеријум за оцену понуда:најнижа цена
2.Конкурсна документација се може преузети у електронском формату на
Порталу јавних набавки
3.Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава услове из
члана 75.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“број 124/2012,
14/15,68/15),дакле ако:
1) је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући
регистар:
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело
примања или давања мита,кривично дело преваре:
3) 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
4.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти,затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу
Наручиоца:ЈКП“Нискогррадња“Ужице, Међај 19-Писарница са
назнаком:“Понуда за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 01-16/2 “

На полеђини коверте треба навести назив и адресу понуђача.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до
18.03.2016.године до 14 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио
након истека рока за подношење понуда.
Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће,по окончању
поступка отварања понуда,вратити неотворене понуђачу са назнаком да су
поднете неблаговремено.
Подношење понуда са варијантама и авансом није дозвољено.
5.Отварање понуда ће се обавити јавно,по истеку рока за подношење
понуда,дана 18.03.2016. године у 14:15 часова,на адреси Наручиоца,у пословним
канцеларијама.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за
учествовање у отварању понуда.
6.Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је
2(два)дана од дана јавног отварања понуда.
7.Подаци о називу ,адреси и интернет адреси државног органа или организације
где се могу благовремено добити исправни подаци о:
* Пореским обавезама-Пореска управа(Министарство финансија и
привреде,Република Србија)Саве Машковића 3.5Београд,интернет адреса
www.poreskauprava.gov.rs.Посредством државног органа Пореске управе могу се
добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама
које администрирају ови органи;
 Заштити животне средине-Агенција за заштиту животне средине,Руже
Јовановић 27 а,Београд,Интернет адреса www.sepa.gov.rs(Министарство
енергетике,развоја и заштите животне средине Републике
Србије,Немањина 22-26,Београд.Интернет адреса www.merz.gov.rs.)
*Заштита при запошљавању,условима рада-Министарство
рада,запошљавања и социјалне политике,Немањина 22-26,Београд.Интернет
адреса www.minrzs.gov.rs.
8.Додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити у времену
од 07-15часова.Контакт особa:Мирјана Ђурић, тел: 031/513-054.
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„Нискоградња“Ужице, Међај19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку услуге осигурања

Поступак јавне набавке мале вредности (ЈНМВ 01-16/2)

Рок за достављање понуда: закључно са 18.03.2015.године до 14.00
часова
Датум отварања понуда: 18.03.2015.годинe у 14:15 часова
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Укупан број страна документације:40

I УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Назив и адреса Наручиоца: ЈКП „Нискоградња“, Међај 19, Ужице
Врста Наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа
Интернет страница Наручиоца:
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке ЈНМБ 01-16/2
Врста предмета јавне набавке: Услуге
Предмет јавне набавке: осигурање
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуга осигурања-66510000
Контакт особA: Мирјана Ђурић 031/513-054
Критеријум за оцену понуда:најнижа цена
Понуде са варијантама нису дозвољене.
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на
српском језику.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и
захтевним условима Наручиоца.
1.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75, ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњен,потписан и печатом
оверен)
2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико
понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођач (попуњен,потписан
и печатом оверен)
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен,потписан и печатом
оверен)
4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКИХ И
КАДРОВСКИХ КАПАЦИТЕТА
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен,потписан и печатом оверен)
6. МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен,потписан и печатом оверен)
7. СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само
понуђачи који подносе заједничку понуду);
9. ИЗЈАВА НА МЕМОРАНДУМУ (потписан од стране овлашћеног лица
понудђача и оверена печатом понуђача) О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ
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ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине
(ако је то случај);
10.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Напомена: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну
садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен,
потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац
трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за
накнаду трошкова.
3. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75.ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА
ИСПУНИ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава
Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар,
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 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 набавке у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
4. ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗЈН
Ускладу са чланом 77.став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из
члана 75. ЗЈН се доказује на следећи начин:
1. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА
75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
конкурсне
документације за понуђача (као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико
понуду подноси група понуђача);
2. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА
75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НAБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА
ПОДИЗВОЂАЧА) – конкурсне документације (уколико понуђач делимично
извршење набавке поверава подизвођачу).
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било
којој промени у вези са испуњeношћу услова из поступка јавне набавке која
нступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ
75.СТАВ 2.ЗЈН
Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:
а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошћавању и условима рада и заштити животне средине,
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б) да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(уколико је то случај).
Изјаву, сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази
испуњење напред наведних услова, понуђачи су дужни доставити (као састaвни
део понуде) на меморандуму понуђача, уредно потписану од стране
овлашћеног лица понуђача и оверену печатом понуђача.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
ДОДАТНИ УСЛОВИ( члан 76 ЗЈН)
-Начин плаћања премије:на 12 месечних рата
-Довољни технички капацитeти-потребна опрема за евиденцију,процену и
исплату штете
Доказ:Изјава понуђача(печатом оверена,потписана од овлашћеног лица,под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу)којом потврђује да располаже
опремом за евиденцију,процену и исплату штете
-Довољни кадровски капацитет
-да има тако организовану службу за процену и ликвидацију штете да је у
могућности да изађе на терен у што краћем року,односно најкасније 24 часа од
тренутка пријаве штете.Доказ:Изјава понуђача(печатом оверена,потписана од
овлашћеног лица,под пуном кривичном и материјалном одговорношћу)којом
потврђује да су тако организовани да могу у сваком тренутку одговорити
траженом захтеву
-Довољан пословни капацитет
–постојање сертификата ИСО 9001 доказује
се достављањем копијe
сертификата

6. ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/15,68/15), позивом за подношење
понуда и конкурсном документацијом.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуђач може поднети само једну понуди.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној
документацији.
-При оцењивању понуда биће примењен критеријум :најнижа цена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају
да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице
понуђача исте потписује и печатом оверава.Уколико Понуђач конкурише за
више партија јавне набавке ,докази о испуњавању обавезних услова из члана
75.став 1.,односно Изјаву о испуњавању услова,доставља само уз прву партију
за коју је поднео понуду.
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Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео
и прихвати све услове из конкурсне документација.
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из
конкурсне документациј и исправљане коректором или рукописом морају се
оверити печатом и потписом одговорног лица.
7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти , затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: ЈКП „Нискоградња“
УЖИЦЕ, Међај 19 – ПИСАРНИЦА са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале
вредности број ЈНМБ 01-16/2 - не отварај“
На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до
18.03.2016. године до14 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац
примио након истека рока за подношење понуда.
Неблаговремен понуде комисија за јавну набавку Наричиоца ће, по
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком
да су поднете неблаговремено.
8. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење
понуда, дана 18.03.2016. године у 14:15часова, на адреси Наручиоца, у
службеним просторијама.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано
лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење
за учествовање у отварању понуда.
9. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87.став 6.ЗЈН, понуђач може у року за подношење
понуде да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или
повлачење понуде је пуноважно само ако Наручилац прими допуну понуде,
измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за
подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за
подношење понуде.
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока
за подношење понуда.
10. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Све додатне информације или појашњења у вези са припреањем понуде
заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуда.
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Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем
одговорити заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања
информације на Порталу јавних набавки.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен
чланом 20. ЗЈН.
Питања треба упутити на адресу ЈКП „Нискоградња“ УЖИЦЕ, Међај 9 –
ПИСАРНИЦА, са назнаком: За комисију за јавну набавку – питања у поступку
ЈНМВ бр.01-16/2-услуга осигурања
Послати факсом на тел. Број: 031/513-854
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са
конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
11. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац
може, на сопствену иницијативу, или као одговор на питање заинтересованог
лица – да измени или да допуни конкурсну документацију.
Измене, односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки .
Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63.став 5. Закона о јавним
набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о
продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе
Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за
подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење
понуда.
12. ЦЕНА
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ,
припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену са ПДВ. Цена мора
бити исказана у динарима.
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.
Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно
одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност
извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену
захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова
које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.
16. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У
случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити
одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр.око,
оквирно, од-до и сл.) иста ће се сматрати неприхватљивом.
17. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и
не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
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У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни
наручиоца. Наручилац ће понуђачу надокнадити поменуте трошкове , под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова .
18. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује као подизвођач код другог понуђача.
Подизвођач мора испуњавати услове наведене у Одељку II под редним
бројевима 1, 2, 3 и 4.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење
предметне набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу
понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од
50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том
случају, дужан је да за подизвођача достави од стране понуђача и подизвођача
попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву из Одељка III-а ове
документације.
Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број
подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у
потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на
број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утвршивања испуњености услова.
Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев
подизвођача наведен у претходном ставу ако потраћивање није доспело.
Добављач не може ангаћжовати као подизвођача лице које није навео у
понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Нарчуилац претрпео знатну
штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у
понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија
неспособност плаћања, ако ти лице испуњава све услове одређене за
подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.
19. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети и група понуђача.
Понуђач који је поднео понуду самостално не може истовремено
учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све
учеснике у заједничкој понуди.
Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из
члана 75. став 1. тачка 1.-4. ЗЈН наведене у Одељку I Упутство понуђачима како
да сачине понуду, тачка 3. под редним бројевима 1, 2 3 и 4.
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке.
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
в) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
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г) понуђачу који ће издати рачун;
д) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
ђ) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу.
21. ВАРИЈАНТА ПОНУДА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
22. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Најнижа цена
3. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде
које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из
конкурсне документације, тј.понуде које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена,
2) уколико поседује битне недостатке,
3) уколико није одговарајућа,
4) уколико ограничава права Наручиоца,
5) уколико условљава права Наручиоца,
6) уколико ограничава обавезе понуђача,
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,
3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
4) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће
утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
24. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац моће да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

11

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и
њиме се не смеју тражити, нудити, или дозволити промене у понуди.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно
промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила
одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из
природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је
јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских решака. Наручилац
ће његову понуди одбити као неприхватљиу.
25. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године у поступку јавне набавке:
1. поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога
одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од
претходне три године.
Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82.
став 3. ЗЈН.
Наручилац може одбити понуди ако поседује доказ из члана 82. став 3.
тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други
Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
У складу са чланом 83. став 11. ЗЈН. Наручилац ће понуду понуђача који
је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као
нерпихватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.

26. ОБАВЕШАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком
је 2 (два) дана од дана јавног отварања понуда.

27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
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У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН. Уколико је поднета само
једна понуда. Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за
подношења захтева за запштиту права.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку
законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно
по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да
приступи закључењу уговора, односно учинити му доступним уговор о јавној
набавци.
У случају одустајања од закључења уговора, Наручилац има право да
закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг
листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом
109 ЗЈН.
2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и
који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је
престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега ће се неће
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
29. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени
само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом
отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне
податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису
доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима
понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном
горњем углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
горе наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним
условима. Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости.
Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост
докумената. Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих
података.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су
од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете
понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

30. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно
заинтересовано лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној
набавци, у складу са одредбама 148. до 150 ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисиј, а предаје
наручиоцу.
О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од пријема
захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документациј сматраће се
благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока
за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
понуда,к а подносиолац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за
подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у
складу са чланом 112. став 2. овог закона. Наручилац не може извршити уговор
о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,
осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у
поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту
права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи
другачије.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета
Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253,
позив на број ЈНМВ 01-1/15 сврха: ЗЗП, ЈКП НИСКОГРАДЊА, ЈНМВ 01-16/1
прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00
динара.
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом
важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/201214/15,68/15).
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II УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.ЗЈН
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ.75.ЗЈН
За подизвођача

За носиоца посла групе
понуђача и све учеснике у
заједничкој понуди

За понуђача

(уколико понуђач делимично
извршење набавке поверава
подизвођачу

1.Да је регистрован код надлежног

1.Да је регистрован код надлежног

1.Да је регистрован код надлежног

органа, односно уписан у одговарајући
регистар

органа, односно уписан у одговарајући
регистар

органа,
односно
уписан
одговарајући регистар

2. Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних
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

2. Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних
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

2. Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних
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

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

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

ДОКАЗ:
Попуњен,потписан и печатом оверен
Образац изјаве о испуњавању услова
из чл.75.ЗЈН у поступку јавне набавке
мале
вредности
–
конкурсне
документације (у складу са чл.77 став
4. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 124/2012)

ДОКАЗ:
Попуњен,потписан и печатом оверен
Образац изјаве о испуњавању услова
из чл.75.ЗЈН у поступку јавне набавке
мале
вредности
–
конкурсне
документације (у складу са чл.77 став
4. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 124/2012)

Напомена: Понуђач који подноси
понуду
самостални
или
са
подизвођачем мора испуњавати услове
под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

Напомена:
Подизвођач
испуњавати
услове
под
бројевима 1, 2, 3 и 4.
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мора
редним

у

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
ДОКАЗ:
Попуњен,потписан
и
печатом
оверен
Образац
изјаве
о
испуњавању услова из чл.75.ЗЈН у
поступку
јавне
набавке
мале
вредностиконкурсне
документације (у складу са чл.77
став 4. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број
124/2012)
Напомена:Подизвођач
испуњавати услове под
бројевима 1, 2, 3 и 4.

мора
редним

III ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број
124/201214/15,68/15,), под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач
.

из

Адреса:
Матични број:
.
испуњава све услове утврђене конкурсном докоментацијом за ЈНМВ 01-16/2 и
то да:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, крвична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, крвично дело преваре;
3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој
понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.

Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.

.

____________________
Напомене:
Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и
печатомк оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени
образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког
члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).
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IV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 124/2012,)
14/15,68/15, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач
из
.
Адреса:
Матични број:
.
испуњава све услове утврђене конкурсном докоментацијом за ЈНМБ 01-16/2 и
то да:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, крвична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, крвично дело преваре;
3) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
Датум:
.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.

____________________

Датум:

Потпис овлашћеног лица
подизвођача
М.П.
______________________

.
Напомене:
Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу,
дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача
попуњен потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач
наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког
подизвођача.

17

V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број
124/2012, 14/15,68/15), под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Изјављујем да понуду број
од
2016.године
припремљену на основу позива за подношење понуда у предмету јавне набавке
број ЈНМВ бр.01-15/4 Услуга осигурања објављеног дана
године на
Порталу јавних набави подносимо независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.

______________________
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКИХ И
КАДРОВСКИХ КАПАЦИТЕТА

И З Ј А В У

Овом изјавом под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу,изјављујемо да поседујемо све тражене техничке и кадровске
капацитете,односно да поседујемо потребну опрему за евиденцију,процену и
исплату штете,као и да смо тако организовали службу за процену и ликвидацију
штете да смо у могућности да изађемо на терен у што краћем року,а најкасније
24 часа од тренутка пријаве штете

Датум:

Потпис овлашћеног лица
понуђача
____________________
М.П.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- КОЛЕKTИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА ЗА

ПОКРИВЕНОСТ СВИХ 24 ЧАСА БЕЗ ПРОСТОРНОГ ОГРАНИЧЕЊА
Понуда број
од
за јавну набавку број ЈНМВ 01-16/2 услуга
осигурања, према техничкој спецификацији из конкурсне документације
Назив понуђача

.

Адреса и седиште понуђача

.

Матични број:

ПИБ

.

Овлашћено лице

.

Особа за контакт:

Е-маил

Број телефона:

.

Телефакс:

.

Број рачуна понуђача:

.

Понуда се подноси: (заокружити)
А) самостално

Б) понуда са подизвођачем

Б) заједничка понуда

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50% односно ако
понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава
подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%
Укупна понуђена цена без ПДВ износи

динара

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи
Укупна понуђена цена са ПДВ износи

динара
динара

Рок важења понуде (најмање 60 дана):
дана од дана отварања понуда
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом
Начин плаћања премије:________________________________
Рок плаћања: ________________________________________
Време исплате одшетног захтева________________________

Датум,

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

.
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VIIа) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ЗА - КОЛЕKTИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА
ПОКРИВЕНОСТ СВИХ 24 ЧАСА БЕЗ ПРОСТОРНОГ ОГРАНИЧЕЊА
Укупан број запослених:130

Р
Врста
Бр. осигурања
Колективно
осигурање
радника за
покривеност
свих 24 часа
За смрт услед
1. несрећног
случаја
2

3

Болести и
хируршке
интервенције
250.000,00
+250.000,00
Инвалидитет

Сума
осигурањаосновица
за обрачун
премије

Износ
прем.
за 130
осиг.
лице

Укупан
Износ
Прем.
За 130
Запосл.

Укупан
Износ
прем.
За 130
запосл.

500.000,00
динара
500.000,00
динара

1.000.000,0
0

Укупно премија(1+2+3): ____________________________
Важност понуде : _________ дана. Минумум 60 дана од дана отварања понуде.
Начин плаћања премије:________________________________
Рок плаћања: ________________________________________
Време исплате одшетног захтева________________________
Потпис одговорног лица
Датум: _____________

М.П.
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_________________________

Понуда број
осигурања,

од

за јавну набавку број ЈНМВ 01-16/2 услуга

Назив понуђача

.

Адреса и седиште понуђача

.

Матични број:

ПИБ

.

Овлашћено лице

.

Особа за контакт:

Е-маил

Број телефона:

.

Телефакс:

.

Број рачуна понуђача:

.

Понуда се подноси: (заокружити)
А) самостално

Б) понуда са подизвођачем

Б) заједничка понуда

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50% односно ако
понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава
подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%
Укупна понуђена цена без ПДВ износи

динара

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи
Укупна понуђена цена са ПДВ износи

динара
динара

Начин плаћања премије:________________________________
Рок плаћања: ________________________________________
Време исплате одшетног захтева________________________
Рок важења понуде (најмање 60 дана):
дана од дана отварања понуда
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом
Датум,

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

.

.
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VIII ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ШТЕТЕ ЗA
ПЕРИОД ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ СА УКЉУЧЕЊЕМ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП
НИСКОГРАДЊА
Понуда број
осигурања,

од

за јавну набавку број ЈНМВ 01-16/2 услуга

Назив понуђача

.

Адреса и седиште понуђача

.

Матични број:

ПИБ

.

Овлашћено лице

.

Особа за контакт:

Е-маил

Број телефона:

.

Телефакс:

.

Број рачуна понуђача:

.

Понуда се подноси: (заокружити)
А) самостално

Б) понуда са подизвођачем

Б) заједничка понуда

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%
односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које
понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%
Укупна понуђена цена без ПДВ износи

динара

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи
Укупна понуђена цена са ПДВ износи

динара
динара

Начин плаћања премије:________________________________
Рок плаћања: ________________________________________
Време исплате одшетног захтева________________________
Рок важења понуде (најмање 60 дана):
дана од дана отварања понуда
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом
Датум,

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

.
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VIII.а ) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА - ОСИГУРАЊЕ ОД
ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ШТЕТЕ ЗА ПЕРИОД ОД ЈЕДНЕ
ГОДИНЕ СА УКЉУЧЕЊЕМ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП НИСКОГРАДЊА
Јединствена
сума осигурања

Укупан
приход
осигураника у
2014. години

Број
запослени
х

5.000.000,00
динaрa

242.109.645,0
0

130

Износ без
пореза

Годишњи
износ премије
са
припадајућим
порезом

Укупно премија : Без пореза ___________ Са порезом___________
Важност понуде : _________ дана. Минумум 60 дана од дана отварања понуде.
Начин плаћања премије:________________________________
Рок плаћања: ________________________________________
Време исплате одшетног захтева________________________
Потпис одговорног лица
Датум: _____________

М.П.
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_________________________

IX. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- ОСИГУРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И

ОПРЕМЕ ОД РИЗИКА ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ, СА
УКЉУЧЕЊЕМ ДОПУНСКИХ РИЗИКА ОД ПОПЛАВЕ, БУЈИЦЕ, И ИЗЛИВА
ВОДЕ НА ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ПУНУ ВРЕДНОСТ И ОСИГУРАЊЕ ОД
ЗЕМЉОТРЕСА
Понуда број
од
за јавну набавку број ЈНМВ 01-16/2 услуга
осигурања, према техничкој спецификацији из конкурсне документације
Назив понуђача

.

Адреса и седиште понуђача

.

Матични број:

ПИБ

.

Овлашћено лице

.

Особа за контакт:

Е-маил

Број телефона:

.

Телефакс:

.

Број рачуна понуђача:

Понуда се подноси: (заокружити)
А) самостално

Б) понуда са подизвођачем

Б) заједничка понуда

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити
већи од 50% односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат
укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од
50%
Укупна понуђена цена без ПДВ износи

динара

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ износи

динара

Укупна понуђена цена са ПДВ износи
динара
Начин плаћања премије:________________________________
Рок плаћања: ________________________________________
Време исплате одшетног захтева________________________

Рок важења понуде (најмање 60 дана):
дана од дана отварања понуда
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати
неприхватљивом
Датум,

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

.
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IX.а) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ –ОСИГУРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ОД РИЗИКА
ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ, СА УКЉУЧЕЊЕМ
ДОПУНСКИХ РИЗИКА ОД ПОПЛАВЕ, БУЈИЦЕ, И ИЗЛИВА ВОДЕ НА
ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ПУНУ ВРЕДНОСТ И ОСИГУРАЊЕ ОД ЗЕМЉОТРЕСА
зa периoд oд једне године

Назив
објекта

Предмет
осигурања

1.Асфалтно
бетонска
база
2.Мајдан
Рид на
Љубанама

Објекти и
орема

3.Пословни
простор и
радионица
у Међају
4.Пословни
простор и
радионица
у Севојну
5.Залихе
материјала
и рез.
делова

6 Објекти и
опрема.

Опрема
дробил.
постројења
Објекти и
опрема

Објекти и
опрема

Залихе
материјала
и рез.
делова

Основица за
обрачун
премије

Осн
овни
ризи
ци

Износ
преми
је за
основ
не
ризике

Износ
премиј
е за
допунс
ке
ризике

Укупно
Ризици:
oсновни
и
допунски

Износ
припад
.
пореза

35.707.138,00
29.759.664,00

8.736.922,54

3.611.101,50

12.380.817.47

Објекти и
опрема

1.603.447,14
кућице за
одмор
запослених
Укупно премија осигурања: Без пореза

__________

Са порезом_______

Важност понуде : ___________ дана. Минумум 60 дана од дана отварања понуде.
Начин плаћања премије:________________________________
Рок плаћања: ________________________________________
Време исплате одшетног захтева________________________

Годишњи
износ
премије са
припад.
порезом

Потпис одговорног лица
Датум: _____________

М.П.
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_________________________

X ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ –ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА И
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ( СА ОТКУПОМ АМОРТИЗАЦИЈЕ И УЧЕШЋЕ У
ШТЕТИ)

Предмет осигурања

Основица за
обрачун
премије

Износ
премије

Износ
прем.
са
доплат
цимае

Износ припад.
пореза

рачунари и рачунарска
1.091.051,91
опрема
Укупно премија осигурања: Без пореза

__________

Са порезом_______

Важност понуде : ___________ дана. Минумум 60 дана од дана отварања понуде.
Начин плаћања премије:________________________________
Рок плаћања: ________________________________________
Време исплате одшетног захтева________________________
Потпис одговорног лица
Датум: _____________

М.П.

_________________________

X.а) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА И
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ( СА ОТКУПОМ АМОРТИЗАЦИЈЕ И УЧЕШЋЕ У
ШТЕТИ)

28

Годишњи
износ
премије са
припад.
порезом

Предмет осигурања

Основица за
обрачун
премије

Износ
премије

Износ
прем.
са
доплат
цимае

Износ припад.
пореза

рачунари и рачунарска
1.091.051,91
опрема
Укупно премија осигурања: Без пореза

__________

Са порезом_______

Важност понуде : ___________ дана. Минумум 60 дана од дана отварања понуде.
Начин плаћања премије:________________________________
Рок плаћања: ________________________________________
Време исплате одшетног захтева________________________
Потпис одговорног лица
Датум: _____________

М.П.

_________________________

XI.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- АУТО ОСИГУРАЊЕ (ЦЕНЕ ДАТИ БЕЗ БОНУСА

И МАЛУСА)

29

Годишњи
износ
премије са
припад.
порезом

Понуда број
осигурања,

од

за јавну набавку број ЈНМВ 01-16/2 услуга

Назив понуђача

.

Адреса и седиште понуђача

.

Матични број:

ПИБ

.

Овлашћено лице

.

Особа за контакт:

Е-маил

Број телефона:

.

Телефакс:

.

Број рачуна понуђача:

.

Понуда се подноси: (заокружити)
А) самостално

Б) понуда са подизвођачем

Б) заједничка понуда

НАПОМЕНА: Проценат укупне вфредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%
односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач
поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%
Укупна понуђена цена без ПДВ (по датом обрасцу структуре цена) износи

динара

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ(по датом обрасцу структуре цена)износи
Укупна понуђена цена са ПДВ (по датом обрасцу структуре цана) износи
Начин плаћања премије:________________________________

динара
динара

Рок плаћања: ________________________________________
Време исплате одшетног захтева________________________
Рок важења понуде (најмање 60 дана):
дана од дана отварања понуда
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати неприхватљивом

Датум,

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

.
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XI.а )ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА – АУТО ОСИГУРАЊЕ (ЦЕНЕ ДАТИ БЕЗ БОНУСА И МАЛУСА)
Vozilo

Рegistрacije

Nosivost

Snaga

Zaрr.

God
Рroiz.

Vrsta

FAP 1414SK

UE 016 OK

7600kg

103kw

8280ccm

1990.

Ter.kiper

Rival
Niskon.prikol.

UE 031 NA

1710kg

76 kw

2800ccm

2000.

AA 782 UE

25000kg

1978.

Ter. kiper
Vučno

FAP1921
mikser

UE 028 WO

9280kg

155kw

11040ccm

1990.

Specijalno

Iveco

UE 020 DG

1360kg

55kw

UE 031 VD

10450kg

151kw

2499ccm
11040ccm

1995.

FAP 1921

1994.

Teretno
Teр.kiper

FAP 1921

UE 032 RU

10450kg

151kw

11040ccm

1993.

Ter.kiper

FAP 1417

UE 009 FĆ

7550kg

125kw

5675ccm

2002.

Ter.kiper

FAP 1921

UE 038 FБ

10450kg

151kw

11040ccm

1990.

Ter.kiper

FAP 1921

UE067IŽ

10450kg

155kw

11040ccm

1990.

Ter.kiper

FAP 1921

UE 038 YD

10450kg

155kw

11040ccm

1990.

teр.kiper

FAP 2021

UE 044 GH

11500kg

158kw

8500ccm

2003.

ter.kiper

FAP 1921

UE 038 EW

10450kg

155kw

11040ccm

1990.

Ter.kiper

Prikolica

AA 659 UE

1100 kg

2008.

Jugo

UE 044ĆO

Rival 49,10
Traktor

UE073CZ

40 kw

1118 ccm

2006

103 KW

3

2800 m

2008.

Vučno
Putničko
Teretno kip.

AAC 86 UE

60 KW

4750 m3

2008.

Vučno

RENO
FAP 2023

UE 006 LE

103kw

1997

2008

Putničko

UE 026 FŠ

11500 kg

170 kw

6370

2011

Teretno kip.

Tрakt.

UE 44 AAA

3800 kg

2010

Priključno

2450 kg

Premija bez
poreza

Premija sa
porezom

Traktor
Traktorska
prikolica
Radna mašina
Radna mašina
Greder QIK
Greder MG
145
Radna mašina

AAC 97 UE
UE 01 AAБ

57.8 kw

4750

5000 kg

2011

Vučno

2012

Priključno

UEAAF-82

55.6

3150

2004.

UEAAF-75

55,8

3054

1997

33.9

2332

2007

Bitelli BB6421313
Caterpilar
428C

AAH-39-UE
AAK-33-UE
UEAAF-72

Dynapac CC
142 C

Укупно премија осигурања: Без пореза _________________ Без пореза __________________
Важност понуде : ___________ дана. Минумум 60 дана од дана отварања понуде.
Начин плаћања премије:________________________________
Рок плаћања: ________________________________________
Време исплате одшетног захтева________________________
Потпис одговорног лица
Датум: _____________

М.П.

_________________________
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XII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ПО ПОНУДАМА ЗА
СВЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА
р.бр
.

ВРСТА ОСИГУРАЊА

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
Без пореза

1.

Колективно
осигурање
покривеност свих 24 часа

радника

.2

Осигурање од одговорности из делатности
штете са укључењем запослених радника

3.

Осигурање грађевинских објеката и опреме од
ризика пожара и неких других опасности са
укључењем допунских ризикa (на први ризик)
од поплаве,бујице,земљотреса и излива воде
на инсталације, на пуну вредност

4.

Обавезно осигурање за возила (основно)

5.

Осигурање рачунара и рачунарске опреме

Са порезом

за

УКУПНО

Укупно премија : Без пореза ___________ Са порезом___________
Важност понуде : _______ дана. Минимум 60 дана од дана отварања понуде.
Начин плаћања премије:________________________________
Рок плаћања: ________________________________________
Време исплате одшетног захтева________________________
Потпис одговорног лица
Датум: _____________

М.П.

_________________________

Дана ______________. године закључен је
МОДЕЛ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ

између :
_________________________________________________________________________,
које заступа ______________________________________, у даљем тексту Осигуравач
и
ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ из Ужица, Ул. Међај 19, које заступа дипл. екон. Снежана
Милутиновић, директор Предузећа, у даљем тексту Осигураник.
Члан 1.
Предмет овог уговора је осигурање имовине и лица и имовинских интереса
Осигураника, на основу јавне набавке мале вредности ЈНМВ 01-16/2 од
_____________ године.
Члан 2.
Осигураник поверава, а Осигуравач прихвата да изврши осигурање имовине и
лица и имовинских интереса Осигураника из члана 1. овог уговора.
Уговорне стране уговарају премију за период од једне године (нето премија из
понуде), по осигураним ризицима:
1. Осигурање објеката и опреме од ризика пожара и неких других

опасности, уз укључење допунских ризика ( на први ризик)од поплаве
бујице, земљотреса и излива воде на инсталације
2. Осигурање од одговорности из делатности, са укључењем радника
запослених код Осигураника;
3. Осигурање од ауто – одговорности
4. Колективно осигурање радника
5. Осигурање рачунара и рачунарске опреме
Čлan 3.
Осигуравач ће Осигуранику издати полисе осигурања за сваки ризик посебно, и
то:


за осигурање објеката и опреме од ризика пожара и неких других
опасности, уз укључење допунских ризика (на први ризик) од поплаве
бујице, земљотреса и излива воде на инсталације
полиса
бр._________



Осигурање од одговорности из делатности, са укључењем радника
запослених код Осигураника , полиса бр. ___________
 Осигурање од ауто – одговорности за свако возило посебно
 Колективно осигурање радника, полиса бр. ______________
Осигурање рачунара и рачунарске опреме полиса бр._______________
34

Полисе осигурања од ауто – одговорности биће издате по истеку сваке
појединачне скаденце осигурања, а према приложеном списку моторних возила
Осигураника, који је саставни део овог уговора.
Вредности полиса су вредности које је Осигуравач навео у својој понуди.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да Осигуравач плаћа премију осигурања у дванаест
једнаких месечних рата, са роком доспећа сваког 20-ог у месецу.
Члан 5.
Овај уговор ступа на снагу даном његовог потписивања и примењиваће се до
истека периода сигурања по полисама које су саставни део овог уговора,
односно, до _________________ године.
Čлan 6.
Уговорне стране имају обавезу да се у току реализације уговорних обавеза
понашају савесно и у складу са добрим пословним обичајима, на начин којим се
штите и интереси друге уговорне стране.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да сва обавештења и захтеве једна другој
достављају у писаној форми, препорученом поштом, факсом или на други
одговарајући начин, из кога се поуздано може утврдити датум достављања, на
адресе које су назначене у овом уговору.
Члан 8.
Уговорне стране имају обавезу да једна другу благовремено обавештавају о
променама у пословању које могу утицати на овај уговорни однос и извршење
уговорних овавеза.
Члан 9.
Сви подаци из овог уговора, као и информације и документација које уговорне
стране медјусобно размењују у току трајања уговорног односа, сматрају се
пословном тајном. Уговорне стране имају обавезу чувања пословне тајне и
након престанка важења овог уговора, а свака уговорна страна може изузетно
бити ослобођена ове обавезе, под условом да се друга страна претходно писмено
сагласи с тим.
Čлan 10.
У случају да током трајања уговорних обавеза дође до реорганизације
(статусних промена или промене правне форме) или формирања новог правног
субјекта, сва права и обавезе из овог уговора преносе се на правног следбеника
Осигураника, односно, Осигуравача.
Члан 11.
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Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове проистекле из овог
уговорног односа настојати да реше споразумно. У супротном, спорови ће се
решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 12.
Све што није регулисано овим уговором, а тиче се међусобних односа поводом
видова осигурања која су предмет овог уговора, уговорне стране ће регулисати
посебним уговорима и анексима који ће чинити саставни део овог уговора.
Члан 13.
Овај уговор ставља ван снаге сваки нацрт, понуду или усмени договор који су
настали до закључења овог уговора.
Члан 14.
Потписана су 4 (четири) истоветна примерка овог уговора, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
Осигураник
___________________

Осигуравач
_______________
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ОБРАЗАЦ БР.XIII
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. („Сл.гласник РС“ број 124/2012),
прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број
од
2015. године у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМБ
01-15/4-услуга осигурања:
Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС

1
2
3
4
УКУПНО динара:
(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)
Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни
Наручиоца. Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде
понуде,уколико је понуђач поднео захтев за надоканаду трошкова.
Напомена: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну
садржину понуде и понуђачи нису дужни да га попуне и доставе.

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

.
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Дана 31.03.2015. године закључен је
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ
између : WIENER STADTISCHE ADO BEOGRAD“, из Београда , Ул. Трешњиног
цвета, које заступа генерални директор Бранко Крстоношић, у даљем тексту
даљем тексту Осигуравач
и
ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ из Ужица, Ул. Међај 19, које заступа Љубомир
Јовановић, директор Предузећа, у даљем тексту Осигураник.
Члан 1.
Предмет овог уговора је осигурање имовине и лица и имовинских интереса
Осигураника, на основу јавне набавке мале вредности ЈНМВ 01-15/4 од
18.03.2015. године.
Члан 2.
Осигураник поверава, а Осигуравач прихвата да изврши осигурање имовине и
лица и имовинских интереса Осигураника из члана 1. овог уговора.
Уговорне стране уговарају премију за период од једне године (нето премија из
понуде), по осигураним ризицима:
6. Осигурање објеката и опреме од ризика пожара и неких других
опасности, уз укључење допунских ризика ( на први ризик)од поплаве
бујице, земљотреса и излива воде на инсталације
7. Осигурање од одговорности из делатности, са укључењем радника
запослених код Осигураника;
8. Осигурање од ауто – одговорности
9. Колективно осигурање радника
10. Осигурање од лома машина
Čлan 3.
Осигуравач ће Осигуранику издати полисе осигурања за сваки ризик посебно, и
то:


за осигурање објеката и опреме од ризика пожара и неких других
опасности, уз укључење допунских ризика (на први ризик) од поплаве
бујице, земљотреса и излива воде на инсталације
полиса
бр.48872051



Осигурање од одговорности из делатности, са укључењем радника
запослених код Осигураника , полиса бр. 48872051
Осигурање од ауто – одговорности за свако возило посебно
Колективно осигурање радника, полиса бр. незгода 48865644, теже
болести и хируршке интервенције 48871390
Осигурање од лома машина полиса бр.48872051





Полисе осигурања од ауто – одговорности биће издате по истеку сваке
појединачне скаденце осигурања, а према приложеном списку моторних возила
Осигураника, који је саставни део овог уговора.
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Вредности полиса су вредности које је Осигуравач навео у својој понуди.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да Осигуравач плаћа премију осигурања у
дванаест једнаких месечних рата, са роком доспећа сваког 20-ог у месецу.
Члан 5.
Овај уговор ступа на снагу даном његовог потписивања и примењиваће се до
истека периода сигурања по полисама које су саставни део овог уговора,
односно, до 31.03.2016. године.
Čлan 6.
Уговорне стране имају обавезу да се у току реализације уговорних обавеза
понашају савесно и у складу са добрим пословним обичајима, на начин којим се
штите и интереси друге уговорне стране.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да сва обавештења и захтеве једна другој
достављају у писаној форми, препорученом поштом, факсом или на други
одговарајући начин, из кога се поуздано може утврдити датум достављања, на
адресе које су назначене у овом уговору.
Члан 8.
Уговорне стране имају обавезу да једна другу благовремено обавештавају о
променама у пословању које могу утицати на овај уговорни однос и извршење
уговорних овавеза.
Члан 9.
Сви подаци из овог уговора, као и информације и документација које уговорне
стране медјусобно размењују у току трајања уговорног односа, сматрају се
пословном тајном. Уговорне стране имају обавезу чувања пословне тајне и
након престанка важења овог уговора, а свака уговорна страна може изузетно
бити ослобођена ове обавезе, под условом да се друга страна претходно
писмено сагласи с тим.
Čлan 10.
У случају да током трајања уговорних обавеза дође до реорганизације
(статусних промена или промене правне форме) или формирања новог правног
субјекта, сва права и обавезе из овог уговора преносе се на правног следбеника
Осигураника, односно, Осигуравача.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове проистекле из овог
уговорног односа настојати да реше споразумно. У супротном, спорови ће се
решавати пред стварно надлежним судом у Ужицу.
Члан 12.
Све што није регулисано овим уговором, а тиче се међусобних односа поводом
видова осигурања која су предмет овог уговора, уговорне стране ће регулисати
посебним уговорима и анексима који ће чинити саставни део овог уговора.
Члан 13.
Овај уговор ставља ван снаге сваки нацрт, понуду или усмени договор који су
настали до закључења овог уговора.
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Члан 14.
Потписана су 4 (четири) истоветна примерка овог уговора, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
Осигураник
Директор
Јовановић Љубомир,дипл.инж.

Осигуравач

_____________

_____________

.
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