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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ................................ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Адреса: ….........................................ул. Школска број 3, Сремска Каменица
Интернет страница:..........................www.zmajevi.rs
ПИБ:..................................................100803367
МАТИЧНИ БРОЈ: .............................08066817
2. Врста поступка јавне набавке
Jавна набавка мале вредности, у складу са чланом 39. Закон о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
На ову јавну набавку ће се примењивати:
 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/12, 14/15 и 68/15)
 Закон о општем управном поступку
 Закон о облигационим односима
 Закон о осигурању
 Закон о безбедности и здрављу на раду
 подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
 прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 3/17 су услуге осигурања према спецификацији која чини
саставни део Конкурсне документације:
- осигурање ученика од последица несрећног случаја,
- осигурање запослених од последица несрећног случаја,
-осигурање имовине (објекта и опреме)
-осигурање одговорности из делатности
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности.
Јавна набавка није обликована у партијама.

5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт Скоко Јелена, дипломирани правник, председник комисије за ЈН МВ 3/17
Е - mail адреса: jjzmajkamenica@mts.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 3/17 су УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ПРЕМА
СПЕЦИФИКАЦИЈИ КОЈА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ознака и назив из општег речника јавних набавки:
-

Шифра 66512100 – Услуге осигурања од незгоде,
Шифра 66516000 - Услуге осигурања од одговорности
Шифра 66515200 - Услуге осигурања имовине

СВЕ УСЛУГЕ МОРАЈУ БИТИ У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА НАРУЧИОЦА

III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној и запечаћеној коверти
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“, УЛИЦА ШКОЛСКА
БРОЈ 3 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности - УСЛУГA
ОСИГУРАЊА - ЈН МВ бр 3/17. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 6.4.2017. до 10.00ч.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:
Јавно отварање понуда обавиће се 6.4.2017. у 12.00 часова, у просторијама ОШ „ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“, УЛИЦА ШКОЛСКА БРОЈ 3, СРЕМСКА КАМЕНИЦА. Јавном
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отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да
својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења
комисији за јавну набавку.
Понуда треба да садржи:










Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из чл.75. и 76. ЗЈН
( попуњену, оверену и од стране овлашћеног лица потписану изјаву понуђача о
испуњавању услова из члана 75 и доказ о испуњености додатног услова према
упутству из конкурсне документације)
Копију дозволе Народне банке Србије за обављање послова осигурања са потврдом
исте да је дозвола важећа
Образац понуде (oверен печатом и од стране овлашћеног лица потписан образац
понуде;)
Оверен и од стране овлашћеног лица понуђача потписан модел уговора
Попуњен, оверен и од стране овлашћеног лица понуђача потписан образац
трошкова понуде (није обавезно)
Попуњен, оверен и од стране овлашћеног лица понуђача потписан образац изјаве о
независној понуди
копију судски овереног обрасца ОП- овера потписа лица овлашћеног за заступање
понуђача
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у складу са упутством из
конкурсне документације
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или попуњена јасним
штампаним словима. Попуњавање образаца графитном или црвеном хемијском
оловком није дозвољено. Свако прецртавање или белење се мора оверити
печатом понуђача. Дозвољена је употреба факсимила.

3 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ „ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“, УЛИЦА ШКОЛСКА БРОЈ 3, СРЕМСКА КАМЕНИЦА са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку ( услуга ) – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЈНМВ бр. 3/17 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (услуга) – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЈНМВ бр. 3/17 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку ( услуга) – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЈНМВ бр. 3/17 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ( услуга ) – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЈНМВ
бр. 3/17- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. 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 понуђача 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 поглављу IV у конкурснoj документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
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јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то
податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV у конкурснoj документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Рок плаћања:
- Осигурање ученика од последица несрећног случаја плаћа се у укупном износу
исказаном на фактури у року од 45 дана од уредног пријема фактуре по почетку важења
полисе., а по уплати средстава од стране Градске управе за образовање,
- Осигурање запослених од последица несрећног случаја: плаћа се у укупном износу
исказаном на фактури у року од 45 дана од уредног пријема фактуре по почетку важења
полисе, а по уплати средстава од стране Градске управе за образовање.
-Осигурање имовине (објеката и опреме) се плаћа на месечном нивоу током трајања
уговора по уплати средстава од стране Градске управе за образвање; плаћање се врши у
року од 45 дана, на основу достављене фактуре за претходни месец; Фактура се доставља
најкасније до осмог дана у текућем месецу за претходни месец;
- Осигурање одговорности из делатности : плаћа се на месечном нивоу током трајања
уговора , по уплати средстава од стране Градске управе за образовање, плаћање се врши у
року од 45 дана, на основу достављене фактуре за претходни месец; Фактура се доставља
најкасније до осмог дана у текућем месецу за претходни месец;
Напомена:
Плаћање у 2018.г. вршиће се у складу са Одлуком о буџету града Новог Сада за 2018.г.
и пројекцијом Финансијског плана Градске управе за образовање за 2018.г.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Начин и рок испоруке:
Изабрани понуђач је дужан да у року од највише 8 (осам) дана од закључења уговора
достави полисе осигурања по свим основима са свим пратећим обрасцима пријава
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осигураног случаја на адресу школе: ОШ „Јован Јовановић Змај, Сремска Каменица,
Школска број 3.
Други захтеви:






ПО ПОЛИСИ ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ: Осигурање
мора да покрива период од једне године. Полиса осигурања по овом основу мора да
траје годину дана, од закључења уговора по коначности одлуке о избору понуђача.
ПО ПОЛИСИ ОСИГУРАЊА ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ: Осигурање мора да покрива
период од једне године, Полиса осигурања по овом основу мора да траје годину дана
од закључења уговора о осигурању, по коначности одлуке о избору понуђача.
ПО ПОЛИСИ ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ
СЛУЧАЈА: Осигурање ученика мора да покрива период од 01.09.2017. до 31.8.2018.
године. Осигурањем, такође, морају бити покривени и ученици који се током
школске 2017/2018 године накнадно упишу у ОШ „Јован Јовановић Змај“.
Понуђач даје понуду осигураних сума за осигурање ученика од последица несрећног
случаја 24 часа дневно 365 дана, у свако време и на сваком месту за укупно 1131
ученика.
ПО ПОЛИСИ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ
СЛУЧАЈА: Осигурање запослених мора да покрива период од 25.10.2017. до
24.10.2018. године. Осигурањем морају бити покривени и запослени који су током
периода осигурања накнадно запослени у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Сремска
Каменица.
Понуђач даје понуду осигураних сума запослених од последица несрећног случаја 24
часа дневно 365 дана, у свако време и на сваком месту.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати
у обзир цена без пореза.
У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке
- Цена је фиксна и не може се мењати.
- Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
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10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ
ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана
отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена, као понуда са битним
недостатаком.
Изабрани понуђач је дужан да достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 10% од вредности уговорене вредности без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
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12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке,
у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврсан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор,
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора
без пореза, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на е-маил
jjzmajkamenica@mts.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за поношење
понуде.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „ Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj 3/17“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Након отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора о јавној набавци Услуга осигурања - ЈНМВ 3/17 донеће се
применом критеријума најнижа понуђена цена.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће
се понуда понуђача који је доставио понуду са најдужим роком важења понуде.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обаваљања делатности која је на снази у време подношења понуде.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије
одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда,
а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После
доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за
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заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет
дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на
основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.* 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 захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.* Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.* Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.* Наручилац објављује
обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права,
које садржи податке из Прилога 3Љ. Службени гласник РС, број 68/2015 Последице
поднетог захтева за заштиту права и привремене мере Члан 150.* У случају поднетог
захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о
закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави
поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка
3) овог закона. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме
активности из става 1. овог члана пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту
права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у
извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању
наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена.*
Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да предузме
активности из става 1. овог члана пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту
права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у
извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интерес Републике Србије. 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 су испуњени услови из ст. 2. и 3. овог члана и
ако наручилац или Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.* Ако
наручилац сматра да постоје услови из става 3. овог члана, дужан је да одмах по пријему,
без претходне провере, захтев за заштиту права и комплетну документацију из поступка
јавне набавке достави Републичкој комисији са образложеним 53 of 69 предлогом за
доношење одлуке Републичке комисије. Ако утврди да су испуњени услови, Републичка
комисија доноси решење којим усваја предлог наручиоца из става 5. овог члана у року од
пет дана од дана пријема предлога и комплетне документације.* Одлуку из става 2. овог
члана, наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници. Ако је захтев за заштиту права уложен у
случају спровођења преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона,
подносилац захтева може предложити да Републичка комисија донесе решење којим се
забрањује наручиоцу да закључи, односно изврши уговор о јавној набавци.* Републичка
комисија ће у року од пет дана решењем усвојити предлог подносиоца захтева из става 8.
овог члана, уколико утврди да би закључење, односно извршење уговора о јавној набавци
без претходне провере правилности поступка могло да проузрокује знатну штету по јавна
средства. Ако Републичка комисија донесе решење из става 9. овог члана, наручилац не
може закључити, односно извршити уговор о јавној набавци.* Наручилац може да одлучи
да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је
дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље
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активности у поступку јавне набавке. Одредбе овог члана сходно се примењују и на
оквирни споразум.Службени гласник РС, број 68/2015 Садржина захтева за заштиту права
Члан 151. Захтев за заштиту права садржи: 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за
контакт; 2) назив и адресу наручиоца; 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева,
односно о одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156.
овог закона; 7) потпис подносиоца. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све
обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.*
Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој
комисији у року од три дана од дана доношења. Против закључка наручиоца из става 2. овог
члана подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу
Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи или из било ког другог разлога не
закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем, применом критеријума који је коришћен у поступку доделе
уговора. У том случају наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети
одлуку о додели уговора.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.
75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); и
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) Доказ: Дозвола Народне
банке Србије са потврдом исте да је важећа (неоверена копија)

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који
ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатни
услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
да понуђач нема више од 0 (нула) дана неликвидности за период од
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

24 месеца пре
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов закоснки заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства
финасија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности осигурања - дозвола
Народне банке Србије мора се доставити, у виду неоверене копије са потврдом
(неоверена копија) да је дозвола важећа, у складу са чланом 77 став 2 тачка 4
Закона.
Изјава о испуњености обавезних услова 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.
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНОГ УСЛОВА
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да понуђач нема више од 0 (нула) дана неликвидности за период од 24 месеца пре
објављивања Позива за достављање понуда ,као доказ треба да се приложи потврда НБС о
броју дана неликвидности.
Потврду издаје: Народна банка Србије
Дирекција за регистре и принудну наплату
Одељење за принудну наплату - Одсек за пријем основа и налога принудне наплате,
Крагујевац
Адреса: Бранка Радичевића 16А, 34000 Крагујевац

Наручилац ће пре пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију свих захтеваних
доказа , а тражиће 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
копије тражених доказа или не да на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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 испуњеношћу 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 прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ______________________________________ у поступку јавне набавке услуге
осигурања, ЈНМВ 3/17, испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средин и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
3.1.

3.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који
ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________ у поступку јавне набавке услуге
осигурања, ЈНМВ 3/17 испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА
1. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде

Ред.
Број

Предмет осигурања
Колективно осигурање запослених од
последица
несрећног
случаја
по
службеној евиденцији наручиоца 24ч
дневно 365 дана, у свако време и на
сваком месту
Број запослених: 104

1.

Осигуравајуће покриће

Сума осигурања

Смрт услед незгоде

500.000,00

Инвалидитет

1.000.000,00

2. Осигурање ученика од последица несрећног случаја-незгоде
Ред.
Предмет осигурања
број

1.

Осигурање
ученика
од
последица
несрећног
случаја 24 часа дневно 365
дана, у свако време и на
сваком месту
Број ученика: 1131

Осигуравајуће
покриће

Сума осигурања

Смрт услед незгоде

1.000.000,00

Инвалидитет

2.000.000,00

Једнократан прелом
кости

25.000,00

Трошкови лечења

30.000,00
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1. Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности
Ред.
број

Предмет осигурања

Сума осигурања

1.

Грађевински објекат у Сремској
Каменици

100.996.078,56 x 1,5
коефицијент
корекције=151.494.117
,88
38.195.831,50 x 1,5
коефицијент корекције
=57.293.747,25

2.

Грађевински објекат у
Лединцима

3.

Опрема

4.

Књиге у библиотеци

Осигуравајуће покриће

Од ризика пожара и неких других
опасности- на уговорену вредност (набавна
књиговодствена вредност са 31.12.2016.
године), допунски ризик излив воде из
инсталација на први ризик 5% од укупне
вредности, допунски ризик поплава, бујица,
13.185.952,82 висока вода- на први ризик 5% од укупне
вредности,
откуп
амортизације
код
делимичних штета. Постоји видео надзор..
1.298.335,59

2. Осигурање рачунара и рачунарске опреме
Ред.
број

1.

Предмет осигурања

Рачунари

Сума осигурања

Осигуравајуће покриће

Од пожара, лома и крађе -на уговорену
вредност(набавна
књиговодствена
вредност са 31.12.2016. године) са
4.911.456,04 укљученим доплацима за откуп
амортизоване вредност и откуп
одбитне франшизе. Постоји видео
надзор.
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3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
Ред.
број

Предмет осигурања

Сума осигурања

Осигуравајуће покриће

1.

Сав намештај, уређаји и апарати
у Ср.Каменици, Школска 3

250.000,00

2.

Новац за време превоза и
преносаса укљученим ризиком
разбојништва и саобраћајне
незгоде, на релацији школа-банка
и обрнуто

500.000,00

Новац и драгоцености у благајни
у Ср. Каменици, Школска 3

Од
ризика
провалне
крађе
и
разбојништва- фиксна сума осигурања,
500.000,00 са укљученим додатком за откуп
одбитне франшизе. Постоји видео
надзор.

3.

Од
ризика
провалне
крађе
и
разбојништва- на први ризик, са
укљученим додатком за откуп одбитне
франшизе. Постоји видео надзор.

4. Oсигурање стакла од лома
Ред.
Број
1.

Предмет осигурања
Стакла и огледала до 4мм,
непомична- Ср.Каменица

2.

Стакла и огледала дебљине 4мм и
више, непомична- Ср.Каменица

3.

Стакла на прозорима и вратима 4мм
и више површине 10м2 х 4.000,00Лединци

4.

Стакла на прозорима и вратима до
4мм површине 50м2 х 2.000,00Лединци

Сума осигурања

Осигуравајуће покриће

90.000,00
Стакла и огледала од ризика
лома - на први ризик

100.000,00

40.000,00
Стакла од ризика лома- фиксна
сума осигурања

100.000,00
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5. Осигурање машина од лома и неких других опасности
Ред.
број

1.

2.

Предмет осигурања

Све машине,апарати и уређаји

Механичка опрема грађевинских
објекaта

Сума осигурања

Осигуравајуће покриће

Од лома машина -на уговорену
вредност (набавна књиговодствена
вредност са 31.12.2016. године) са
7.656.029,35
укљученим доплацима за откуп
амортизоване вредност и откуп
одбитне франшизе.

Од лома машина -на уговорену
вредност(набавна
књиговодствена
вредност са 31.12.2016. године) са
13.919.191,00 укљученим доплацима за откуп
амортизоване вредност, откуп одбитне
франшизе,
земљане
радове
и
изналажење грешке.
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6. Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима
трећих лица
Ред.
Бро
ј

Елементи за одговорност из
делатности
Укупни приходи у 2016.г.
у динарима
Укупне нето зараде у 2016.г. у
динарима
Број запослених

1.

Број ученика

Вредност

Осигуравајуће
покриће

Сума осигурања

113.031.967,73
Законска
47.953.333,30 одговорност
осигураника
за
штете
од
смрти,повреде
104 тела или здравља
као и оштећења
или
уништења
ствари
трећих
лица, запослених
и
ученика
проистекле
из
делатности
осигураника.
Уговорена
јединствена
агрегатна
сума
осигурања за лица
1131
и
за
ствари.
Укупна
обавеза
осигуравача за цео
период
трајања
осигурања је једна
уговоренa
сумa.
Без учешћа у
штети.

600.000,00
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ___________ од __________ за јавну набавку услуга осигурања ЈН МВ број 3/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке
понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ –
спецификацији

цена набавке услуга осигурања према техничкој

ВРСТА ОСИГУРАЊА

ПРЕМИЈА без пореза

1. Колективно осигурање запослених од последица Укупно за тачку 1
несрећног случаја
2. Осигурање ученика од
случаја

последица несрећног Укупно за тачку 2

3. Осигурање имовине од ризика пожара и неких Укупно за тачку 3
других опасности
3.1. Грађевински објекат у Сремској Каменици
3.2. Грађевински објекат у Лединцима
1.3. Опрема
3.4.Књиге у библиотеци
4. Осигурање рачунара и рачунарске опреме

Укупно за тачку 4

5. Осигурање од опасности провалне крађе и
разбојништва

Укупно за тачку 5.

5.1.Сав намештај, уређаји и апарати у Ср.Каменици,
Школска 3
5.2.Новац за време превоза и преноса са укљученим ризиком
разбојништва и саобраћајне незгоде, на релацији школабанка и обрнуто
5.3.Новац и драгоцености у благајни у Ср. Каменици,
Школска 3
6. Oсигурање стакла од лома
Укупно за тачку 6
6.1. Стакла и огледала до 4мм, непомична- Ср.Каменица

Стакла и огледала дебљине 4мм и вишеСр.Каменица
6.2.

6.3.Стакла на прозорима и вратима 4мм и више површине
10м2 х 4.000,00- Лединци

6.4.Стакла на прозорима и вратима до 4мм површине
50м2 х 2.000,00- Лединци
7. Осигурање машина од лома и неких других Укупно за тачку 7
опасности
7.1. Све машине,апарати и уређаји

7.2. Механичка опрема грађевинских објекaта
8. Осигурање одговорности из делатности за штете Укупно за тачку 8
причињене трећим лицима и стварима трећих лица
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УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА (1-8)
ПОРЕЗ
УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ (1-8)

Рок важења понуде
Рок достављања полисе по свим основама
осигурања од дана закључења уговора
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
(Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише модел уговора чиме потврђује да је
сагласан са садржином истог)

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА ОСИГУРАЊА
Закључен дана __________________ у Сремској Каменици између:
1. ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" са седиштем у Сремској Каменици, улица
Школска број 3, ПИБ 100803367, МБ 08066817 коју заступа директор Александра Ћирић
(у даљем тексту Наручилац) и
2.................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту Понуђач)
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама, ( Сл. Гласник 124/2012, 14/15 и
68/15), спровео поступак ЈНМВ бр. 3/17, чији је предмет набавка услуга осигурања лица
(ученика и запослених) од последица несрећног случаја-незгоде, имовине и одговорности из
делатности
-Да је Понуђач доставио понуду број _____ од _____________ која у потпуности одговара
спецификацији из конкурсне документације и налази се у прилогу овог уговора и чини
његов саставни део.
-да понуда понуђача услуге у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне
документације које се налазе у прилогу и саставни су део уговора;
- да је Наручилац у складу са Законом, на основу понуде понуђача услуге број __________ и
Одлуке о додели уговора број _______ од _____ 2017. године, изабрао понуђача
_______________________________________ из __________________________ за пружање
услуге осигурања - Услуге осигурања лица (запослених и ученика) од последица несрећног
случаја, имовине и одговорности из делатности ЈНМВ 3/17 по критеријуму "најниже
понуђене цене".

29

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет уговора је ЈН МВ 3/17 - пружање услуга осигурања лица, имовине и одговорности
из делатности у складу са Конкурсном документацијом и понудом Понуђача.
Уговор се закључује на период од годину дана и то по полисама:
 осигурање имовине: са трајањем годину дана од дана закључења уговора
 осигурање одговорности из делатности: са трајањем годину дана од дана закључења
уговора о осигурању
 осигурање ученика од последица несрећног случаја за шк. 2017/2018, од 1.9.2017. до
31.8.2018.г. и
 осигурање запослених од последица несрећног случаја за период 25.10.2017.г до
24.10.2018.г.
Члан 3.
Укупна цена услуге из понуде понуђача износи ____________________________ динара без
пореза, а укупна цена осигурања са порезом износи ________________________________
динара.
Средства за предметну јавну набавку су предвиђена на позицији 4215 финансијског плана
наручиоца за 2017.г.
Средства за предметну јавну набавку биће предвиђена на позицији 4215 финансијског плана
наручиоца за 2018.г. у складу са Одлуком о буџету града Новог Сада за 2018.г. и
пројекцијом Финансијског плана Градске управе за образовање за 2018.г.
Члан 4.
Наручилац и понуђач услуге су се споразумели о следећем начину плаћања:
1.Осигурање ученика од последица несрећног случаја плаћа се у укупном износу
исказаном на фактури у року од 45 дана од уредног пријема фактуре, а по уплати средстава
од стране Градске управе за образовање. Фактура се издаје по почетку важења полисе.
2.Осигурање запослених од последица несрећног случаја: плаћа се у укупном износу
исказаном на фактури у року од 45 дана од уредног пријема фактуре, а по уплати средстава
од стране Градске управе за образовање. Фактура се издаје по почетку важења полисе.
3.Осигурање имовине (објеката и опреме) се плаћа на месечном нивоу за време трајања
уговора по уплати средстава од стране Градске управе за образвање; плаћање се врши у
року од 45 дана, на основу достављене фактуре за претходни месец; Фактура се доставља
најкасније до осмог дана у текућем месецу за претходни месец;
4.Осигурање одговорности из делатности : плаћа се на месечном нивоу за време трајања
уговора, по уплати средстава од стране Градске управе за образовање, плаћање се врши у
року од 45 дана, на основу достављене фактуре за претходни месец; Фактура се доставља
најкасније до осмог дана у текућем месецу за претходни месец;
4. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
5. Плаћање у 2018.г. врши ће се у складу са Одлуком о буџету града Новог Сада за
2018.г.
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Члан 5.
Понуђач је дужан да у року од највише 8 (осам) дана од закључења уговора достави
наручиоцу важеће полисе осигурања по свим основима са свим пратећим обрасцима
пријава осигураног случаја. Понуђач услуге се обавезује да услугу из овог уговора врши у
свему под условима јавне набавке и прихвађене понуде. Ако је услуга коју је Понуђач
услуге пружио наручиоцу неадекватна односно не одговара неком од елемената садржаном
у документацији јавне набавке и прихваћеној понуди, понуђач услуге одговара по
законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.
Члан 6
Понуђач је дужан да, непосредно по закључењу уговора, преда наручиоцу средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од вредности уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Члан 7.
Сва спорна питања решаваће се договором наручиоца и понуђача услуге.
Уколико се спор не може на овај начин решити уговара се стварна надлежност суда у Новом
Саду.
Члан 8.
Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или обећати, било
директно или индиректно, за себе или неку другу страну поклон или повластицу које би
биле или могле бити протумачене као незаконита радња или корупција.
Члан 9.
Овај уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених
представника уговорних страна у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) за
наручиоца и 2 (два) за понуђача услуге.
НАРУЧИЛАЦ
-------------------Директор
Александра Ћирић

ПОНУЂАЧ
__________________
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке услуга осигурања - ЈНМВ бр. 3/17 , поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1.
тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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