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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број ЈН 5/2016, заводни број 404-20/2016-III и
Решења о образовању Комисије за јавну набавку број ЈН 5/2016, заводни број
404-20/2016-III, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку – услуге осигурања, број: ЈН 5/2016
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска управа Кладово
Адреса: ул. Краља Александра бр.35, 19320 Кладово
Интернет страница: www.kladovo.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
На ову набавку ће се примењивати:
• Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15);
• Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о
јавним набавкама („Сл. лист СРЈ“, бр.33 од 11.јула 1997, 31/01,
„Сл.гласник РС“, бр.30 од 7.маја 2010.);
• Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној
набавци („Сл.лист СФРЈ“, бр.29/78, 39/85, 57/89 и „Сл.лист СРЈ“,
бр.31/93);
• Технички прописи везано за добра која су предмет јавне набавке;
• Правилници које је објавилa Управа за јавне набавке везано за поступак
јавне набавке („Сл.гласник РС“, бр.83/15 и бр.86/15);
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈН 5/2016 су услуге – услуге осигурања,
обликована по партијама, и то:
Партија 1. Осигурање зграда и имовине
Партија 2. Осигурање возила
Партија 3. Осигурање запослених
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Слађан Бобић, Службеник за јавне набавке
Е - mail адреса: sbobic@kladovonet.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈН 5/2016 су услуге – услуге осигурања,
обликована по партијама, и то:
Партија 1. Осигурање зграда и имовине
Партија 2. Осигурање возила
Партија 3. Осигурање запослених
Ознака из општег речника набавке – 66510000 Услуге осигурања.
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне
документације.
Понуђачи могу поднети понуду за целокупну набавку или најмање за једну
целокупну партију.
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III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УСЛУГА

Период пружања услуга: 31.март 2016.године – 31.март 2017.године
Партија 1. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА И ИМОВИНЕ
Партија 1.1. - Понуду доставити на основу приложеног прегледа основних
средстава по контима. Потребно је исказати укупну годишњу премију за
основна средства за осигурање од пожарних ризика. Уколико не буде исказана
укупна годишња премија понуда се неће узети у даље разматрање.
Партија 1.2. - Понуду доставити на основу приложеног прегледа основних
средстава по контима. Потребно је исказати понуду за комбиновано осигурање
рачунара које обухвата ризике пожара, удара грома, експлозије, олује, града,
провалне крађе и разбојништва, лом машина и др. са укључењем доплатка за
амортизовану вредност код делимичних штета и откуп одбитне франшизе.
Потрено је исказати укупну годишњу премију за основна средства за партију
1.1. и партију 1.2. Уколико не буде исказана укупна годишња премија понуда се
неће узети у даље разматрање
За партију 1. плаћање ће бити на 12 (дванаест) месечних рата.
Партија 2. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
1. Путничко возило «Škoda superb elegance 2,8»
- година производње – 2006.год.
- снага мотора – «142 KW»
- радна запремина мотора – « 2771 cm³»
- маса празног возила – 1570 кг.
- облик и намена каросерије – лимузина
- број шасије - TMBBT23U769112129
- премијски степен – 4
- број полисе – No 04 07259384
- од кога је издата – АДО Триглав Осигурање
- регистрација важи до 09.02.2017.год.
Понуду доставити за:
- основно осигурање ( осигурање од аутоодговорности )
- осигурање путника – 100.000,00 за смрт, 200.000,00 за
инвалидитет
- осигурање стакла - за вредност од 40.000,00 динара
- каско осигурање са допунским ризиком крађе и без учешћа у
штети у земљи и иностранству за вредност возила од 730.799,79
динара
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2. Путничко возило «Škoda Octavia A5 E 1.8 TSI 2,8»
- година производње – 2009.год.
- снага мотора – «118 KW»
- радна запремина мотора – «1798 cm³»
- маса празног возила – 1305 кг.
- облик и намена каросерије – лимузина
- број шасије - TMBBK21Z792043182
- премијски степен – 3
- број полисе – No 04 06232600
- од кога је издата – АДО Триглав Осигурање
- регистрација важи до 18.07.2016.год.
Понуду доставити за:
- основно осигурање ( осигурање од аутоодговорности )
- осигурање путника – 100.000,00 за смрт, 200.000,00 за
инвалидитет
- осигурање стакла - за вредност од 40.000,00 динара
- каско осигурање са допунским ризиком крађе и без учешћа у
штети у земљи и иностранству за вредност возила од 900.842,36
динара
3. Путничко возило «Opel Astra 5dr enjoy»
- година производње – 2008.год.
- снага мотора – «85 KW »
- радна запремина мотора – «1598 cm³»
- маса празног возила – 1330 кг.
- облик и намена каросерије – лимузина
- број шасије - W0L0AHI489027475
- премијски степен – 1
- број полисе – No 04 06053113
- од кога је издата – АДО Триглав Осигурање
- регистрација важи до 06.06.2016.год.
Понуду доставити за:
- основно осигурање ( осигурање од аутоодговорности )
- осигурање путника – 100.000,00 за смрт, 200.000,00 за
инвалидитет
- осигурање стакла - за вредност од 40.000,00 динара
- каско осигурање са допунским ризиком крађе и без учешћа у
штети у земљи и иностранству за вредност возила од 508.857,73
динара
4. Путничко возило «Лада нива 4x4 1,7»
- година производње – 2005.год.
- снага мотора – « 59,5 KW »
- радна запремина мотора – « 1690 cm³ »
- маса празног возила – 1100 кг.
- облик и намена каросерије – теренско
- број шасије - XTA21214051790087
- премијски степен – 4
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-

број полисе – No 04 07259164
од кога је издата – АДО Триглав Осигурање
регистрација важи до 09.02.2017.год.

Понуду доставити за:
- основно осигурање ( осигурање од аутоодговорности )
- осигурање путника – 100.000,00 за смрт, 200.000,00
инвалидитет
- осигурање стакла - за вредност од 20.000,00 динара
5. Минибус «Fiat Ducato 250 EMMFC/EYL»
- година производње – 2013.год.
- снага мотора – «96KW»
- радна запремина мотора – «2287 cm³»
- маса празног возила – 2830 кг.
- облик и намена каросерије – аутобус
- број шасије - ZFA25000002490371
- премијски степен – 2
- број полисе – No 04 06975650
- од кога је издата – АДО Триглав Осигурање
- регистрација важи до 08.12.2016.год.
Понуду доставити за:
- основно осигурање ( осигурање од аутоодговорности )
- осигурање путника (15+2+1) у јавном превозу
- осигурање стакла - за вредност од 100.000,00 динара
- каско осигурање са допунским ризиком крађе и без учешћа у
штети у земљи и иностранству за вредност возила од
3.365.788,63 динара
6. Специјално возило «МАН ТГА 26.310» смећар
- година производње – 2005.год.
- снага мотора – « 228 KW »
- радна запремина мотора – « 10518 cm³ »
- маса празног возила – 13440 кг.
- носивост – 12485 кг.
- максимална дозвољена маса – 26000 кг.
- број шасије – WMAH17ZZ15W060287
- број места за седење – 3
- број осовина - 3
- возило није регистровано
Понуду доставити за:
- основно осигурање ( осигурање од аутоодговорности )
7. Специјално возило «МАН 18.255 МЛЦ» смећар
- година производње – 2004.год.
- снага мотора – « 180 KW »
- радна запремина мотора – « 6871 cm³ »
- маса празног возила – 12600 кг.
- носивост – 5315 кг.
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за

- максимална дозвољена маса – 18000 кг.
- број шасије – WMAM39ZZZ4Y122522
- број места за седење – 4
- број осовина - 2
- возило није регистровано
Понуду доставити за:
- основно осигурање ( осигурање од аутоодговорности )
8. Специјално возило «STEYR 16S26 L37 4X4 ULF»
- година производње – 1997.год.
- снага мотора – « 192 KW »
- радна запремина мотора – « 6595 cm³ »
- маса празног возила – 13000 кг.
- носивост – 750 кг.
- максимална дозвољена маса – 13750 кг.
- број шасије – VAN1623YY69YY2110
- број места за седење – 8
- број осовина - 2
- возило није регистровано
Понуду доставити за:
- основно осигурање ( осигурање од аутоодговорности )
За партију 2. сва плаћања ће бити извршено приликом регистације
возила једнократно.
НАПОМЕНА: За партију 2. Понуђена цена мора да обухвати БОНУС-МАЛУС
у тренутку подношења понуде.
Партија 3. ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
1. Услед несрећног случаја
2. Услед инвалидитета
3. Колективно додатно здравствено осигурање за случај тежих
болести
4. Колективно додатно здравствено осигурање за случај хируршких
интервенција/операција
Понуда о колективном осигурању 97 радника, за време и ван обављања
радног занимања, са I разредом опасности и премијом која би износила 100,00
динара по једном раднику на месечном нивоу, треба да садржи:
Осигурану суму за једно осигурано лице и то:
1. Услед несрећног случаја
2. Услед инвалидитета
3. Колективно додатно здравствено осигурање за случај тежих
болести
4. Колективно додатно здравствено осигурање за случај хируршких
интервенција/операција
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Осигурање временски покрива свих 24 сата дневно без ограничења у
простору и времену.
За партију 3. плаћање ће бити на 12 (дванаест) месечних рата.
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IV ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
У образац структуре цене морају се уписати:
1. Јединична цена у динарима са и без пореза;
2. Укупна цена у динарима са и без пореза;
3. Осигурана сума за једно осигурано лице;

Партија 1 – Осигурање зграда и имовине

Ред.бр.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.

Врста осигурања

Грађевински објекти од
пожарних ризика
Опрема од пожарних
ризика
Комбиновано осигурање
рачунара

Сума
осигурања

Премија/
Понуђена цена
без пореза

Премија/
Понуђена цена
са порезом

251.116.388,41
17.051.523,08
8.267.800,13
УКУПНО:

Партија 2 – Осигурање возила
2.1.

«Škoda superb elegance 2,8»

Понуђена цена
без пореза

Понуђена цена
са порезом

Понуђена цена
без пореза

Понуђена цена
са порезом

основно осигурање
осигурање путника
осигурање стакла
каско осигурање
2.2.

«Škoda Octavia A5 E 1.8 TSI 2,8»
основно осигурање
осигурање путника
осигурање стакла
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каско осигурање
2.3.

«Opel Astra 5dr enjoy»

Понуђена цена
без пореза

Понуђена цена
са порезом

Понуђена цена
без пореза

Понуђена цена
са порезом

Понуђена цена
без пореза

Понуђена цена
са порезом

Понуђена цена
без пореза

Понуђена цена
са порезом

Понуђена цена
без пореза

Понуђена цена
са порезом

Понуђена цена
без пореза

Понуђена цена
са порезом

основно осигурање
осигурање путника
осигурање стакла
каско осигурање
2.4.

«Лада нива 4x4 1,7»
основно осигурање
осигурање путника
осигурање стакла

2.5.

«Fiat Ducato 250 EMMFC/EYL»
основно осигурање
осигурање путника
осигурање стакла
каско осигурање

2.6.

Специјално возило «МАН ТГА 26.310»
смећар
основно осигурање

2.7.

Специјално возило «МАН 18.255 МЛЦ»
смећар
основно осигурање

2.8.

Специјално возило «STEYR 16S26 L37 4X4
ULF»
основно осигурање
УКУПНО:
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Партија 3 – Осигурање запослених
Ред.бр.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Осигурана сума за једно осигурано лице

Врста осигурања

Услед несрећног случаја (смрт услед
незгоде)
Услед инвалидитета (трајни
инвалидитет)
Колективно додатно здравствено
осигурање за случај тежих болести
Колективно додатно здравствено
осигурање за случај хируршких
интервенција/операција
УКУПНО:
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V 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);
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);
4) 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.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач
доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у
поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у
поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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. И 76.
ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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 _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке – услуге осигурања, број ЈН 5/2016,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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 (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
4) Понуђач 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 за предметну јавну набавку;

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____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке – услуге осигурања, број ЈН 5/2016,
испуњава све 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 (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
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 за предметну јавну
набавку;

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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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа,
мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.
Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним
језицима.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 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: Општинска управа Кладово, ул.Краља
Александра бр.35, 19320 Кладово, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку –
услуге осигурања, број ЈН 5/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом
уколико
је
примљена
од
стране
наручиоца
до
16.03.2016.године до 10.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене 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.
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда,
вратиће понуђачу неблаговремено поднету понуду, неотворену, са назнаком да
је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуда, дана 16.03.2016.године у 11.00 часова на адреси: Општинска управа
Кладово, ул.Краља Александра бр.35, 19320 Кладово (сала на спарту).
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају
Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
Понуда мора да садржи:
• изјаве о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона;
• образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);
• модел уговора (попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од
стране одговорног лица);
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• техничке спецификације услуга (потписано и оверено печатом
понуђача);
• образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни
(попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);
• изјаву о независној понуди (потписану и оверену печатом понуђача);
• средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
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.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска
управа Кладово, ул.Краља Александра бр.35, 19320 Кладово, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – услуге осигурања, број ЈН 5/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – услуге осигурања, број ЈН 5/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку – услуге осигурања, број ЈН 5/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – услуге осигурања, број ЈН
5/2016 - 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 (поглавље VII), 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 (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
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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 V конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).
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 јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) 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,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
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Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) дана од дана службеног
пријема рачуна. Уколико је рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити
одбијена.
8.2. Захтев у погледу рока извршења услуге – исплата накнаде из осигурања и
рок ликвидације
Исплата накнаде из осигурања и рок ликвидације не може бити дужи од 30
(тридесет) дана од дана писменог достављања исправног захтева за накнаду
штете. Уколико је рок дужи од наведеног понуда ће бити одбијена.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.
8.4. Трошкови спасавања
Понуђач – осигуравач је у обавези да сноси трошкове спасавања осигуране
ствари уколико их је било.
8.5. Рок за увиђај и процену штете
Понуђач – осигуравач је у обавези да, по пријави осигураника да је наступио
осигурани случај, изврши увиђај на лицу места, ради утврђивања и процене
штете.
Увиђај и процена штете мора бити обављена у року из понуде од момента
пријаве осигураног случаја.
Понуђач – осигуравач је у обавези, да у року од 3 радна дана, од момента
пријема пријаве штете, достави наручиоцу извештај проценитеља, на основу
утврђене и процењене штете..
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.
Цена мора бити фиксна тј. не може се мењати, осим уколико дође до промена
цена у складу са Уредбом Владе Републике Србије и у случајевима да се врши
њено усклађивање са променом предмета осигурања у броју новонабављених
возила односно у броју новозапослених лица.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
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
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
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
I 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 3% 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
[средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање
колико и важење понуде].
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.
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
неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да достави:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у року од 7 дана од дана 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 10% 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. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може
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поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг).
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
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail: sbobic@kladovonet.com или факсом
на број 019/801-563 тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу
и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, 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, број ЈН
5/2016”.
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.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После 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).
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.
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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.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
15.1. Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга осигурања (осигурање
возила, осигурање зграда и имовине) донеће се применом критеријума
економски најповољнија понуда и то:
1) Понуђена цена – 85 пондера
Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена услуга из понуде.
Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 85
пондера.
Понуда са најнижом укупном ценом услуга из понуде (Ц мин) добија
максимални број пондера, то јест 85 пондера. Број пондера за укупну цену
услуга из понуде (Ц) осталих понуда израчунава се према формули:
Пц = 85 * Ц мин
Ц
2) Исплата накнаде из осигурања и рок ликвидације – 15 пондера
- Понуђач са најкраћим роком извршења услуга ............. 15 пондера,
- Следећи понуђач са најкраћим роком извршења услуга.. 12 пондера,
- Следећи понуђач са најкраћим роком извршења услуга.. 9 пондера,
- Следећи понуђач са најкраћим роком извршења услуга.. 6 пондера,
- Следећи понуђач са најкраћим роком извршења услуга.. 3 пондера,
- Сваки наредни понуђач ...................................................... 0 пондера.
15.2. Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга осигурања запослених
донеће се применом критеријума економски најповољнија понуда и то:
1) Износ укупне осигуране суме за једно осигурано лице – 85 пондера
- Понуђач са највећим износом осигуране суме ................ 85 пондера,
- Следећи понуђач са највећим износом осигуране суме.... 80 пондера,
- Следећи понуђач са највећим износом осигуране суме.... 75 пондера,
- Следећи понуђач са највећим износом осигуране суме.... 70 пондера,
- Следећи понуђач са највећим износом осигуране суме..... 65 пондера,
- Сваки наредни понуђач добија по 5 пондера мање.
2) Исплата накнаде из осигурања и рок ликвидације – 15 пондера
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- Понуђач са најкраћим роком извршења услуга ............... 15 пондера,
- Следећи понуђач са најкраћим роком извршења услуга. 13 пондера,
- Следећи понуђач са најкраћим роком извршења услуга.. 11 пондера,
- Следећи понуђач са најкраћим роком извршења услуга.. 09 пондера,
- Следећи понуђач са најкраћим роком извршења услуга.. 07 пондера,
- Сваки наредни понуђач добија по 2 пондера мање.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као економски
најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, ће бити изабрана она
понуда која има више пондера код елемента критеријума исплата накнаде из
осигурања и рок ликвидације.
17. 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 гарантује да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља V
одељак 3.)
18. 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.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке
и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на e-mail: sbobic@kladovonet.com, факсом
на број 019/801-563 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
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сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
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,
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за
пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
oбавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава).
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
20. 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.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
– услуге осигурања, број ЈН 5/2016.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број ЈН 5/2016

29/ 44

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Услуге осигурања.
Партија 1. – Осигурање зграда и имовине
Укупна понуђена цена без пореза

Укупна понуђена цена са порезом

Партија 2. – Осигурање возила
Укупна понуђена цена без пореза

Укупна понуђена цена са порезом

Партија 3. – Осигурање запослених
Укупна осигурана сума за једно осигурано
лице

Рок исплате накнаде из осигурања и рок
ликвидације

Рок за достављање извештаја проценитеља
(не дуже од 3 дана)

________ радна дана, од
дана пријема пријаве штете

Рок важења понуде

Датум
М. П.
_____________________________

Понуђач
_____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР – Партија 1.
Закључен између:
1. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО, са седиштем у Кладову, ул.
Краља Александра бр.35, коју заступа начелник Јован Стингић,
дипл.правник
(у
даљем
тексту
„Осигураник“),
порески
идентификациони број 100697090, и
2.
__________________________,
са
седиштем
у
_________________, ул._______________________ бр.____, кога
заступа _______________ (у даљем тексту „Осигуравач“), порески
идентификациони број ____________

Заједнички назив за учеснике у овом послу је „Уговорне стране“
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да су предмет овог Уговора услуге осигурања
зграда и имовине за период од 31.марта 2016.године до 31.марта 2017.године.
Осигуравач се обавезује да Осигуранику обезбеди у току трајања овог уговора
услуге одговарајућег квалитета.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да у тренутку закључења овог Уговора важе
услови који су дати у понуди број: _____ од _______.2016.године и да цена на
дан закључења овог уговора износи за:
1. Грађевинске објекте од пожарних ризика - премија на годишњем
нивоу износи ____________ динара без пореза и не може се
повећати.
2. Oпрему од пожарних ризика - премија на годишњем нивоу износи
____________ динара без пореза и не може се повећати.
3. Комбиновано осигурање рачунара - премија на годишњем нивоу
износи ____________ динара без пореза и не може се повећати.
Члан 3.
Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање врши у 12 (дванаест)
месечних рата.
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Члан 4.
Осигуравач се обавезује, да Осигуранику услуге изврши на следећи начин –
исплата одштете је у року од _________________ (____) часа/дана по
комплетирању потребне документације.
Члан 5.
Осигуравач је дужан да при закључењу овог Уговора преда Осигуранику
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од висине
укупне ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ, која мора бити
безусловна и платива на први позив, без приговора и мора имати правилно
попуњен рок, износ и месну надлежност. Банкарска гаранција мора важити
најмање 30 дана дуже од рока на који је Уговор закључен уз обавезу
продужења до потпуног испуњења обавеза Осигуравача.
Осигураник ће наплатити банкарску гаранцију у случају да Осигуравач не
испуњава обавезе преузете овим Уговором.
Члан 6.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора
или поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно.
Уколико странке не постигну споразумно решење, за решење спора странке
уговарају надлежност Привредног суда у Зајечару.
Члан 7.
Сва питања која се појаве у току реализације овог Уговора а нису њиме
обухваћена или су обухваћена, а захтевају промену, регулисаће се посебним
Анексима уз овај Уговор.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 9.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) припадају
свакој уговорној страни.

За Осигураника,

За Осигуравача,

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
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УГОВОР – Партија 2.
Закључен између:
1. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО, са седиштем у Кладову, ул.
Краља Александра бр.35, коју заступа начелник Јован Стингић,
дипл.правник
(у
даљем
тексту
„Осигураник“),
порески
идентификациони број 100697090, и
са
седиштем
у
2.
__________________________,
_________________, ул._______________________ бр.____, кога
заступа _______________ (у даљем тексту „Осигуравач“), порески
идентификациони број ____________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
ОСИГУРАНИК се обавезује, а ОСИГУРАВАЧ прихвата да осигура возила
ОСИГУРАНИКА и то: обавезно осигурање од аутоодговорности и потпуно каско
осигурање са осигурањем од крађе у земљи и иностранству, а како је то
тражено конкурсном документацијом ОСИГУРАНИКА и прецизирано понудом за
набавку означену као ЈН 05/2016, која чини саставни део овог УГОВОРА.
Осигурањем из става 1. овог члана покривени су сви ризици наведени у ставу
1. овог члана, без учешћа осигурника у насталој штети и то: саобраћајна
незгода, оштећења проузрокована изненадним термичким или хемијским
деловањем споља, пада или удара неког предмета, пожара, удара грома,
експлозије, олује, града, снежне лавине, пада снега и леда на возило, пада
ваздушне летелице, манифестација или демонстрација, земљотреса уколико је
сезмички регистрован, злонамерних поступака или обести трећих лица,
намерно проузроковане штете на осигураној ствари ради спречавања веће
штете, поплаве, бујице и високе воде, потапања возила, осим експлозије
нуклеарне енергије - за моторна возила, ризик од крађе у земљи и
иностранству.
Додатним осигурањем од ауто-незгоде осигуравају се возач, четири путника и
путници у јавном саобраћају.
ЦЕНА
Члан 2.
Висина ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА од ауто-одговорности за моторна возила
износи: _____________________ динара на годишњем нивоу, без обрачунатог
пореза на неживотна осигурања.
Висина ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА за каско осигурање моторних возила износи:
_____________________ динара на годишњем нивоу, без обрачунатог пореза
на неживотна осигурања.
Висина ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА за ауто-незгоду возача, четири путника и
путнике у јавном саобраћају износи: _____________________ динара на
годишњем нивоу, без обрачунатог пореза на неживотна осигурања.
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Висина ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА за осигурање стакла моторних возила износи:
_____________________ динара на годишњем нивоу, без обрачунатог пореза
на неживотна осигурања.
Члан 3.
OСИГУРАВАЧ се обавезује да у случају ауто-незгоде исплати ОСИГУРАНИКУ
следеће накнаде:
- 100.000,00 динара, за случај смрти услед ауто-незгоде;
- 200.000,00 динара за случај трајног инвалидитета услед ауто-незгоде.
Члан 4.
Висина премије не може да се мења осим случају бонуса или малуса код
аутоодговорности, и у случају набавке нових возила.
ОСИГУРАВАЧ је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и
новостечена возила ОСИГУРАНИКА у време трајања овог уговора.
ОСИГУРАНИК врши услугу осигурања појединачно за свако возило приликом
регистрације возила.
Зелени картон као и друге додатне врсте осигурања која обрасцем понуде нису
предвиђени осигуравач ће наплаћивати по захтеву осигураника према важећем
ценовнику.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
ОСИГУРАНИК је дужан да плати износ из члана 2. Уговора у року ______дана
од дана уредног пријема рачуна ОСИГУРАВАЧА КОД ОСИГУРАНИКА.
ОБАВЕЗА ОСИГУРАНИКА
Члан 6.
ОСИГУРАНИК СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА:
- пријави све околности које су му познате или му нису могле остати
непознате, а које могу бити од утицаја на процену ризика, као и да
писмено обавести осигуравача о свакој промени околности која може
бити од утицаја за оцену ризика;
- у циљу заштите осигуране имовине предузме заштитне мере и да се као
добар привредник стара о својој имовини;
- предузме све што може да спречи или смањи штета, у моменту
наступања осигураног случаја;
- обавести осигуравача у писменом облику о настанку осигураног случаја,
најдаље у року од 3 дана од кад је за то сазнао;
- у моменту наступања осигураног случаја предузме и друге активности
предвиђене уговором о осигурању и условима осигурања, као што су:
пријава полицији.
ОБАВЕЗА ОСИГУРAВАЧА
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Члан 7.
ОСИГУРАВАЧ:
- у случају настанка штете на имовини за коју не постоји обавеза процене,
осигуравач ће извршити бесплатну процену и сачиниће услужни
записник о процени штете;
- податке о осигурању који су садржани у полисама ОСИГУРАВАЧ не може
користити у виду брошура, проспеката и сл. за време трајања осигурања
нити након истека истог;
- све штете настале на осигураним предметима потребно је решавати у
Кладову (без обзира на којој се локацији штета догоди) и о свакој
ликвидираној штети обавестити Општинску управу Кладово;
- ОСИГУРАВАЧ нема право упућивања ОСИГУРАНИКА у тачно одређену
сервисну радњу, да изврши поправке својих средстава, осим ако
ОСИГУРАНИК нема закључен уговор по јавној набавци са одређеним
сервисом;
- ОСИГУРАВАЧ ће према потреби осигураника издавати зелени картон за
оне земље за који је исти потребан.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 8.
ОСИГУРАВАЧ је у обавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду штете, у року
од_______дана, од дана пријаве штете и достављања комплетне
документације.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора осигуранику достави
списак потребне документације за пријаву штете, за сваки ризик.
Остали документи који осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка
из претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок
за продужење рока од ______ дана од дана пријаве штете.
У случају доцње, у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на
неисплаћени износ.
ОСИГУРАВАЧ је у обавези да у року од ______ дана од дана пријаве да се
осигурани случај догодио, ОСИГУРАНИКУ исплати аконтацију, део неспорног
износа, уколико није могуће да се утврди висина осигуравачеве обавезе.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације штете, достави
један примерак обрачуна накнаде на адресу Општинска управа Кладово,
Краља Александра 35, 19320 Кладово.
ТРОШКОВИ СПАСАВАЊА
Члан 9.
ОСИГУРАВАЧ је у дужан накнадити трошкове спасавања осигуране ствари
уколико их је било.
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ
Члан 10.
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У случају промене услова осигурања, за време трајања уговора о осигурању,
ОСИГУРАВАЧ
ће
примењивати
повољније
услове
осигурања
за
ОСИГУРАНИКА.
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 11.
ОСИГУРАВАЧ је дужан да при закључењу овог Уговора преда ОСИГУРАНИКУ
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од висине
укупне ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ, која мора бити
безусловна и платива на први позив, без приговора и мора имати правилно
попуњен рок, износ и месну надлежност. Банкарска гаранција мора важити
најмање 30 дана дуже од рока на који је Уговор закључен уз обавезу
продужења до потпуног испуњења обавеза Осигуравача.
ОСИГУРАНИК ће наплатити банкарску гаранцију у случају да ОСИГУРАВАЧ не
испуњава обавезе преузете овим Уговором.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 12.
ОСИГУРАНИК може једнострано, раскинути Уговор у случају када
ОСИГУРАВАЧ не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором
преузете обавезе, писменим захтевом ОСИГУРАНИКА.
СПОРОВИ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају
договором. У случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити
пред стварно надлежним Привредним судом у Зајечару.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Уговор се закључује за период од 31.марта 2016.године до 31.марта
2017.године.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране ОСИГУРАНИКА и
ОСИГУРАВАЧА. Истовремено са потписивањем Уговора уговарачи су се
споразумели да ће потписати и полисе осигурања за све осигуране ризике.
Полисе осигурања морају бити у складу са понудом понуђача за набавку
означену као ЈН 5/2016.
Све измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми.
Члан 15.
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Општи услови осигурања. У случају неслагања неке
одредбе Општих или посебних услова осигурања и неке одредбе полисе,
примениће се одредбе уговора.
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Члан 16.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) припадају
свакој уговорној страни.

За Осигураника,

За Осигуравача,

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
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УГОВОР – Партија 3.
Закључен између:
1. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО, са седиштем у Кладову, ул.
Краља Александра бр.35, коју заступа начелник Јован Стингић,
дипл.правник
(у
даљем
тексту
„Осигураник“),
порески
идентификациони број 100697090, и
2.
__________________________,
са
седиштем
у
_________________, ул._______________________ бр.____, кога
заступа _______________ (у даљем тексту „Осигуравач“), порески
идентификациони број ____________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
ОСИГУРАНИК се обавезује, а ОСИГУРАВАЧ прихвата да осигура запослена
лица ОСИГУРАНИКА, Колективним осигурањем од последица несрећног
случаја – незгода, а како је то тражено конкурсном документацијом
ОСИГУРАНИКА и прецизирано понудом за набавку означену као ЈН 5/2016,
која чини саставни део овог УГОВОРА.
Осигурање временски покрива свих 24 сата дневно без ограничења у простору
и времену.
Осигурање важи и изван вршења редовног занимања свих 24 сата дневно.
Осигурањем из става 1. овог члана покривени су сви ризици наведени у ставу
1. овог члана, без учешћа осигурника у насталој штети.
ЦЕНА
Члан 2.
Висина ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА запослених лица износи: 120.000,00 динара на
годишњем нивоу, без обрачунатог пореза на неживотна осигурања.
Висина ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА по запосленом лицу износи: 1.200,00 динара
на годишњем нивоу, без обрачунатог пореза на неживотна осигурања. За
новозапослене сразмерно мањи износ од годишње премије до истека важности
уговора о осигурању.
Члан 3.
Висина премије не може да се мења, осим у случају промене броја запослених
лица.
ОСИГУРАВАЧ је у обавези да под истим условима и на исти начин датим у
понуди осигура и новозапослена лица на одређено и неодређено радно време
код ОСИГУРАВАЧА у време трајања овог Уговора.
Члан 4.
OСИГУРАВАЧ се обавезује да на име колективног осигурања запослених од
последица незгоде, исплати ОСИГУРАНИКУ следеће накнаде:
• _______________ динара, услед несрећног случаја (смрт услед незгоде);
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• _______________ динара услед инвалидитета (трајни инвалидитет);
• _______________ динара услед тежих болести;
• _______________ динара услед случај хируршких
интервенција/операција;
ОБАВЕЗА ОСИГУРАНИКА
Члан 5.
ОСИГУРАНИК СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА:
- Пријави све околности које су му познате или му нису могле остати
непознате, а које могу бити од утицаја на процену ризика, као и да
писмено обавести осигуравача о свакој промени околности која може
бити од утицаја за оцену ризика;
- у циљу заштите осигураних лица предузме заштитне мере и да се као
добар привредник стара о својим запосленима;
- предузме све што може да спречи или смањи штета, у моменту
наступања осигураног случаја;
- у моменту наступања осигураног случаја предузме и друге активности
предвиђене уговором о осигурању и условима осигурања.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
ОСИГУРАНИК је дужан да плати износ из члана 2. Уговора у року _______ дана
од дана уредног пријема рачуна ОСИГУРАВАЧА КОД ОСИГУРАНИКА.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 7.
ОСИГУРАВАЧ је у обавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду штете, у року
од ____ дана, од дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора осигуранику достави
списак потребне документације за пријаву штете, за сваки ризик.
Остали документи који осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка
из претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок
за продужење рока од ______ дана од дана пријаве штете.
У случају доцње, у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на
неисплаћени износ.
ОСИГУРАВАЧ је у обавези да, у законском року ____ од дана, ОСИГУРАНИКУ
исплати аконтацију, део неспорног износа, уколико није могуће да се утврди
висина осигуравачеве обавезе.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације накнаде из
осигурања, достави један примерак обрачуна накнаде на адресу Општинска
управа Кладово, Краља Александра 35, 19320 Кладово.
У случају незгоде, осигуравач је обавезан да исплати сразмерну надокнаду за
настали инвалидитет, одсуство с посла и трошкове лечења и код лакших
повреда, прелома, а не само код тоталних губитака екстремитета.
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ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ
Члан 8.
У случају промене услова осигурања, за време трајања уговора о осигурању,
ОСИГУРАВАЧ
ће
примењивати
повољније
услове
осигурања
за
ОСИГУРАНИКА.
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
ОСИГУРАВАЧ је дужан да при закључењу овог Уговора преда ОСИГУРАНИКУ
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне
ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ, која мора бити безусловна и
платива на први позив, без приговора и мора имати правилно попуњен рок,
износ и месну надлежност. Банкарска гаранција мора важити најмање 30 дана
дуже од рока на који је Уговор закључен уз обавезу продужења до потпуног
испуњења обавеза Осигуравача.
ОСИГУРАНИК ће наплатити банкарску гаранцију у случају да ОСИГУРАВАЧ не
испуњава обавезе преузете овим Уговором.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
Свака од уговорних страна може једнострано, раскинути Уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором
преузете обавезе, писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок
од 90 дана.
СПОРОВИ
Члан 11.
ОСИГУРАНИК може једнострано, раскинути Уговор у случају када
ОСИГУРАВАЧ не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором
преузете обавезе, писменим захтевом ОСИГУРАНИКА.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају
договором. У случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити
пред стварно надлежним Привредним судом у Зајечару.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговор се закључује за период од 31.марта 2016.године до 31.марта
2017.године.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране ОСИГУРАНИКА и
ОСИГУРАВАЧА. Истовремено са потписивањем Уговора уговарачи су се
споразумели да ће потписати и полисе осигурања за све осигуране ризике.
Полисе осигурања морају бити у складу са понудом понуђача за набавку
означену као ЈН 5/2016.
Све измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми.
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Члан 13.
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Општи услови осигурања. У случају неслагања неке
одредбе Општих или посебних услова осигурања и неке одредбе полисе,
примениће се одредбе уговора.
Члан 14.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) припадају
свакој уговорној страни.
За Осигураника,

За Осигуравача,

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________
[навести назив понуђача], 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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X 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 – услуге осигурања, број ЈН 5/2016, 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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XI МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Општинска управа Кладово (Поверилац)
Седиште: Кладово, ул.Краља Александра бр.35
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________
и овлашћујемо Општинску управу Кладово, ул.Краља Александра бр.35, као
повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 3% (три посто) од укупне
вредности понуде без пореза за ЈН 5/2016, што номинално износи _______________
динара без пореза, а по основу средстава финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде.
Рок важења ове менице је од _________ 2016. године до __________ 2016.
године.
Овлашћујемо Општинску управу Кладово, ул.Краља Александра бр.35, као
Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без протеста“ и трошкова,
вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет
свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у
случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања
приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за
наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања
нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
_____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих
потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења
____________________________

М.П.

Дужник - издавалац
менице
____________________________
потпис овлашћеног лица
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