РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДА КИКИНДА И БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКA
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН бр. 41/2018

Рок за достављање понуда

11.06.2018.. године до 10 часова

Јавно отварање понуда

11.06.2018. године у 12 часова

Кикинда, мај 2018.године
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2018-41
и Решења о образовању комисије бр. V-404-1/2018-41, припремљена је :

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
услуге осигурања за потребе Града Кикинда и буџетских корисникa
ЈН Бр. 41/2018
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III
IV
V
VI
VII

Назив поглавља
Општи подаци о набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификација),
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђивања
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и
76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријум за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду

Страна
3
4

8
15
16
30
34
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке број ЈН 41/2018 су услуге осигурања за потребе Града Кикинда и
буџетских корисникa
2. КОМИСИЈА:
Илинка Ђилас, председник
Дамир Увалин, члан
Петар Жигић, члан
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ:
Спецификација услуге осигурања за потребе Града Кикинда
и буџетских корисникa
ПРИЛОЗИ
Прилог 1. Подаци за осигурање од пожара и лома машина по буџетским корисницима
1.ПОЖАР-основни ризици
рб

Назив установе

Књиг.наб.вр. 31.12.2016.
Грађ.обј.

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15

ГРАДСКА УПРАВА
КИКИНДА
ОШ«СВЕТИ САВА»
КИКИНДА
ОШ«ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН» КИКИНДА
ОШ«ФЕЈЕШ КЛАРА»
КИКИНДА
ОШ«ЈОВАН ПОПОВИЋ»
КИКИНДА
ОШ«ВУК КАРАЏИЋ»
КИКИНДА
ОШ«ЂУРА ЈАКШИЋ»
КИКИНДА
ОШ«6. ОКТОБАР»
КИКИНДА
ОШ«СЛОБОДАН
МАЛБАШКИ»
КИКИНДА
ОШ«ПЕТАР КОЧИЋ»
НАКОВО
ОШ«СЛАВКО РОДИЋ»
БАН. ВЕЛИКО СЕЛО
ОШ«ИВО ЛОЛА РИБАР»
НОВИ КОЗАРЦИ
ОШ«ГЛИГОРИЈЕ
ПОПОВ» РУСКО СЕЛО
ОШ«БРАТСТВО
ЈЕДИНСТВО» Б.ТОПОЛА

558.174.954

Опрема

27.908.748

1.919.626

1.716.521

227.383

1.716.521

4.547.673

1.697.521

127.397

1.697.521

1.076.950

925.805

91.970,

925.805,

2.163.482

202.667

2.163.482

428.177

1.445.274

218.643

1.445.274

985.811

2.949.026

1.476.855

147.451,

1.476.855

2.445.831

546.269

122.292

546.269

4.743.637

235.059

237.182

1.805.717

852.548

90.286

852.548

2.011.386

761.473

100.569

761.473

2.704.692

744.514

135.235

744.514

2.037.403

1.500.026

101.870

1.500.026

724.845

379.461

36.242

379.461

38.392.529

33.950.424

2.547.932
1.839.402

43.269.637

4.053.343

28.905.471

4.372.865

10.925.377
4.701.174
17.050.956
15.229.469
14.890.270
30.000.514
7.589.223

Књиг.наб.вр. 31.12.2016.
Мех.опре
ма г.о.
Опрема
27.908.74
14.574.818
8

Опрема

4.547.673

29.537.108

2.ЛОМ МАШИНА

Грађ.обј.

34.330.431

18.516.105

1.2. Излив воде из
инсталација
на "I ризик" 5% од
вредности

992.570,

1.949.026
1.601.439
3.667.996

235.059
1.587.080
658.398
1.075.931
1.325.143
187.747
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ОШ«МИЛИВОЈ
ОМОРАЦ» ИЂОШ
ОШ«МОРА КАРОЉ»
САЈАН
ОШ«ВАСА СТАЈИЋ»
МОКРИН
ОШ«1. ОКТОБАР»
БАШАИД
СТРУЧНА СЛУЖБА
ОСНОВНИХ ШКОЛА
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
КИКИНДА
ПУ «ДРАГОЉУБ
УДИЦКИ» КИКИНДА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
КИКИНДА
ССШ “МИЛОШ
ЦРЊАНСКИ “
КИКИНДА
ГИМНАЗИЈА «ДУШАН
ВАСИЉЕВ» КИКИНДА
ЕКОНОМСКОТРГОВИНСКА ШКОЛА
КИКИНДА
«TERRA» КИКИНДА
НАРОДНИ МУЗЕЈ
КИКИНДА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
КИКИНДА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
КИКИНДА
НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА «ЈОВАН
ПОПОВИЋ»
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
КИКИНДА
«ЕЂШЕГ» КИКИНДА
«ГУСЛЕ» КИКИНДА
СЦ «ЈЕЗЕРО» КИКИНДА
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА СОЦ. ЗАШТИТЕ
УКУПНО

ПИБ: 100511495

15.673.050

1.150.249

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

737.288

783.653

57.512

783.653

531.943

88.272

531.943

940.781

10.638.866

1.765.440

28.039.226

2.924.406

1.401.961

146.220

1.401.961

1.022.113

20.682.126

5.069.725

1.034.106

253.486

1.034.106

1.507.034

0

395.376

0

19.769

0

0

4.468.621

0

223.431

0

1.814.254

46.618.476

38.460.975

2.330.924

1.923.049

2.330.924

27.440.477

32.302.250

22.030.337

1.615.113

1.101.516

1.615.113

18.538.905

15.097.236

15.643.116
754.862

782.156,

754.862

13.723.120
789.964

210.106

18.764.556

4.016.417

938.228

200.820

938.228

25.420.014
0

4.925.005
5.180.280

1.271.001
0

246.250,
259.014,

1.271.001

0

2.992.066

0

149.603

0

1.254.253

0

192.732

0

466.327

2.001.135

73.587

2.001.135

0

76.900

1.643.507

76.900

792.066

369.278,
0
78.500
1.147.902

1.498.856
0
0
6.018.360

3.342.754
0
0
22.493.902

50.538

0
62.610.5
98

984.397

0

3.854.649

40.022.695

1.471.734

1.538.000

32.870.142

29.977.111

7.925.569

0
0
120.367.203

0
1.570.000
22.958.037

1.498.856
0
0
6.018.360

0

1.010.762

0

1.252.011.922

255.859.187

62.610.597

12.765.955

420.000,

131.136.500
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Прилог 2. Подаци за осигурање запослених од последица
несрећног случаја
рб

Назив установе

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11

ОПШТИНСКА УПРАВА ГРАДА КИКИНДА
ОШ«СВЕТИ САВА» КИКИНДА
ОШ«ЖАРКО ЗРЕЊАНИН» КИКИНДА
ОШ«ФЕЈЕШ КЛАРА» КИКИНДА
ОШ«ЈОВАН ПОПОВИЋ» КИКИНДА
ОШ«ВУК КАРАЏИЋ» КИКИНДА
ОШ«ЂУРА ЈАКШИЋ» КИКИНДА
ОШ«6. ОКТОБАР» КИКИНДА
ОШ«СЛОБОДАН МАЛБАШКИ» КИКИНДА
ОШ«ПЕТАР КОЧИЋ» НАКОВО
ОШ«СЛАВКО РОДИЋ» БАН. ВЕЛИКО
СЕЛО
ОШ«ИВО ЛОЛА РИБАР» НОВИ КОЗАРЦИ
ОШ«ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ» РУСКО СЕЛО
ОШ«БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО» Б.ТОПОЛА
ОШ«МИЛИВОЈ ОМОРАЦ» ИЂОШ
ОШ«МОРА КАРОЉ» САЈАН
ОШ«ВАСА СТАЈИЋ» МОКРИН
ОШ«1. ОКТОБАР» БАШАИД
СТРУЧНА СЛУЖБА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
КИКИНДА
ПУ «ДРАГОЉУБ УДИЦКИ» КИКИНДА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА КИКИНДА
ССШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ “ КИКИНДА
ГИМНАЗИЈА «ДУШАН ВАСИЉЕВ»
КИКИНДА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
КИКИНДА
«TERRA» КИКИНДА
НАРОДНИ МУЗЕЈ КИКИНДА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КИКИНДА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИКИНДА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА «ЈОВАН
ПОПОВИЋ» КИКИНДА
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КИКИНДА
«ЕЂШЕГ» КИКИНДА
«ГУСЛЕ» КИКИНДА
СЦ «ЈЕЗЕРО» КИКИНДА
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

УКУПНО

број запослених према
званичној евиденцији
180
70
54
40
42
38
46
34
42
19
28
23
46
19
26
20
55
42
5
6
217
88
52
40
56
10
12
9
7
21
26
4
5
45
2
1428
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Прилог 3. списак моторних возила за каско осигурање
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.

Марка и тип
ŠKODA SUPERB
ŠKODA OCTAVIA
RENAULT
TRAFIC
DACIA DUSTER
DACIA DUSTER

Врста возила
Путничко
Путничко

Рег.број
KI 011 YM
KI 011 YN

Год.
произ.
2010
2010

Бр. шасије
TMBAF73T6B9013867
TMBCA2126B2023003

kW
125
75

cm3
1968
1590

Сед.
5
5

Путничко
Путничко
Путничко

KI 022 MŠ
KI 029 TŽ
KI 021 TW

2013
2015
2015

VF1JLB7BADY489942
UU1HSDCVE53753076
UU1HSDCVE54007330

84
84
84

1995
1598
1598

9
5
5

Бр. шасије
TMBAF73T6B9013867
TMBCA2126B2023003

kW
125
75

cm3
1968
1590

Сед.
5
5

Прилог 4. списак моторних возила за осигурање аутоодговорности
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Марка и тип
ŠKODA SUPERB
ŠKODA OCTAVIA
RENAULT
TRAFIC
DACIA STEPWEY
ASTRA
DACIA SANDERO
DACIA SANDERO
DACIA SANDERO
DACIA DUSTER
DACIA DUSTER
VAZ 21214 LADA

12.

Врста возила
Путничко
Путничко

Рег.број
KI 011 YM
KI 011 YN

Год.
произ.
2010
2010

Путничко
Путничко
Путничко
Путничко
Путничко
Путничко
Путничко
Путничко

KI 022 MŠ
KI 019DĐ
KI 011NŽ
KI 026 AI
KI 026 AJ
KI 026 AK
KI 029 TŽ
KI 021 TW

2013
2012
2008
2014
2014
2014
2015
2015

VF1JLB7BADY489942
UU1BSDA3K46468458
WOLOAHL698GO20553
UU15SDAG450687409
UU15SDAG450687409
UU15SDAG450687409
UU1HSDCVE53753076
UU1HSDCVE54007330

84
62
85
55
55
55
84
84

1995
1598
1598
1149
1149
1149
1598
1598

9
5
5
5
5
5
5
5

Путничко

KI 039 XC

2012

XTA212140C2057192

61

1690

4

Путничко
Путничко

KI 038 AZ
КI 021 GV

2012
2012

XTA212140C2057105
XTA212140C2057192

61
61

1690
1690

4
4

VAZ 21214 LADA
13.
14.

VAZ 21214 LADA

РОК: Период на који се закључује уговор износи 8 месеци, од дана закључења уговора.
Плаћање: Појединачне полисе од аутоодговорности се плаћају по достављању, а остале премије на 8
месечних рата до краја извршења уговора.

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 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 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 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 произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона);
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона)
1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЅА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПНКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
1.2.1. Потребно је да Понуђач по члану 76. ЗЈН испуни пословни капацитет што подразумева:
а) да понуђач поседује сертификат ИСО 9001 којим се потврђује да понуђач примењује
међународно признат систем менаџмент квалитета,
б) да понуђач поседује сертификат ИСО 10002 који је познат као Сертификат задовољства
купаца, а које се односи на управљање процесима поступања са приговорима,
ц) да понуђач поседује сертификат ИСО 27001 под којим се подразумева да понуђач примењује
систем менаџмента безбедности информација.
д)да понуђач има исказан коефицијент ажурности у решавању штета за 2016.годину ,већи од
90%.
Коефицијент ажурности израчунава се по следећој формули:
(А+Б)*100/(Ц+Д)
где је: А – број решених штета у 2016. години
Б – број одбијених и сторнираних штета у 2016. години
Ц – број пријављених штета у 2016. години
Д – број резервисаних штета на крају 2015. године
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1.2.2. Потребно је да Понуђач по члану 76. ЗЈН испуни финансијски капацитет што
подразумева:
а) да понуђач у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда није био
неликвидан.
б) -да располаже неопходним финансиским капацитетом и то да је понуђач на дан
31.12.2016. године располагао разликом између расположиве и захтеване маргине
солветности за неживотно осигурање/реосигурање у износу од 1.000.000.000,00 дин.
1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4.
1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА:
Испуњеност обавезних 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 III одељак 3.), 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.
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.
Понуђач додатне услове доказује:
1) За пословни капацитет
Понуђач доставља неоверене копије докумената (потврда) издатог од стране
независног ауторизованог сертификационог тела.
Понуђач је дужан да као доказ ажурности у решавању штета достави податке које
осигуравајуће куће достављају НБС,Сектору за послове надзора над обављањем
делатности осигурања ,одељење за актуарске послове и статистику извештаје - број
штета по друштвима за осигурањењ у 2016.години и обрачунати коефицијент у
решавању тражених врста штета за 2016 годину,коју израђује Понуђач
2) За финансијски капацитет
Понуђач доставља потврду НБС-а о броју дана неликвидности издату након
објављивања позива за подношење понуда.
ИЗЈАВА о испуњавању додатних услова из члана 76.ЗЈН (образац је саставни део конкурсне
документације) .
У прилогу изјаве доставити – Адекватност капитала за неживотна
осигурања/реосигурање из којег се види разлика између расположиве и
захтеване маргине солвентности за неживотно осигурање/реосигурање
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на дан 31.12.2016.године –ОБРАЗАЦ АК-НО/РЕ.
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 III одељак 3.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о
испуњености обавезних и додатних услова за учешће.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача
све доказе о испуњености обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., Подизвођачи
нису дужни да испуњавају додатне услове.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе
понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1.
до 4., а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре
није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1-4.

Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
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_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке – услуге осигурања за потребе Града Кикинда и буџетских корисникa број ЈН
41/2018, испуњава све 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;
4) 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);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;
6) Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона);

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

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 за потребе Града Кикинда и буџетских корисникa број ЈН
41/2018, 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).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12,14/2015, 68/15) и захтевом из конкурсне документације
______________________________________________ из __________________________ даје
(Назив понуђача, члана групе понуђача)
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да испуњавам додатне
услове из чл 76. став 2. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке Услуге осигурања, број ЈН
41/18-услуге дефинисани конкурсном документацијом, а који се односе на капацитет односно:
-да располаже неопходним финансиским капацитетом и то да је понуђач на дан
31.12.2016. године располагао разликом између расположиве и захтеване маргине
солветности за неживотно осигурање/реосигурање у износу од 1.000.000.000,00 дин.
-да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих шест месеци који предходе
месецу објављивања позива за подношење понуда
-да понуђач има усаглашен систем пословања по захтевима ИСО 9001,ИСО 10002 и ИСО
27001,чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно признатим
системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа.
Овај доказ односно изјаву доставља понуђач када доставља самосталну понуду као и у
ситуацији када доставља понуду са подизвођачем и када се доставља заједничка понуда
У прилогу изјаве доставити Aдекватност капитала за неживотна осигурања на дан
31.12.2016.године-Образац АК-НО/РЕ,ТАЧКА IX ,
- доставити копију важећег сертификата или потврде о усаглашености система квалитета са
захтевима стандарда ИСО 9001,ИСО 10002 и ИСО 27001
и копију Потврде Народне банке Србије о броју дана неликвидности
__________________________
(Место и датум) Понуђач:
______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)
(читак отисак печата)
Напомена:
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује
и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице__
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио „нижу цену за одговорност из делатности''.
У случају једнаке понуђене цене, једнаке цене за одговорност из делатности, најповољнија понуда
биће изабрана путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку – услуге осигурања за потребе
Града Кикинда и буџетских корисникa Бр. ЈН 41/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
реса понуђача:

А
Матични број понуђача:

и број понуђача (ПИБ):

Порески идентификацио
Име особе за контак :
Електронска адреса понуђача (e-mail
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице ов ашћено 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.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
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 (ПИБ):
Име особе за контакт:

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
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.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
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Услуге осигурања за потребе Града Кикинда и буџетских корисникa

Укупна годишња премија без пореза

Укупна годишња премија са порезом

Износ средстава превентиве

Намена средстава превентиве
Начин плаћања је у 8 месечних рата у
законском року

Рок и начин плаћања:

_________________________
(минимално 30 дана)

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,
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СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПОДАЦИ ЗА ОСИГУРАЊЕ

I

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДР. ОПАСНОСТИ

рб

1

2

I

Предмет осигурања
Грађевински
објекти
наб.књ.вред.
31.12.2016.
према списку у
прилогу
Опрема
наб.књ.вред.
31.12.2016.
према списку у
прилогу

Осигуравајуће покриће
Основни ризици
Излив воде из инсталација на Iризик

Сума

Годишња
премија

осигурања

без пореза

1.252.011.922
62.610.597

Откуп амортиз. вред.код дел.штета
Основни ризици
Излив воде из инсталација на Iризик

255.859.187
12.765.955

Откуп амортиз. вред.код дел.штета

Укупно осигурање од пожара и неких др.опасности (1-2)
Чуварска служба 24часа

II

рб

1

ОСИГУРАЊЕ МАШИНА OД ЛОМА И НЕКИХ ДР. ОПАСНОСТИ

Предмет осигурања
Механичка опрема
у
саставу грађ.
објекта
према списку у
прилогу

Осигуравајуће покриће

Сума

Годишња
премија

осигурања

без пореза

Лом машина
Доплаци:откуп
аморт.вред.код.дел.штета
откуп одбитне франшизе

62.610.598

за земљане радове
за изналажење грешке

2

II

Опрема
Лом машина
наб.књ.вред.
Доплаци:откуп
131.136.500
31.12.2016.
аморт.вред.код.дел.штета
према списку у
откуп одбитне франшизе
прилогу
Укупно осигурање од лома машина и неких др.опасности (1-2)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН Бр. 41/2018
страна 20 од 40

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396
III

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА

"1. ОКТОБАР" Башаид
Осигуравајуће покриће
рб

Предмет осигурања
Стакло до 6мм
Стакло од 4мм
Укупно
"Братсво Јединство" Банатска Топола
Стакло до 4мм
Копилит
Укупно
"Васе Стајић" Мокрин
Стакло до 4мм
Армирано стакло

100
605

цена
дин/м2
3.050
2.200

120
74

1.750
12.125

210.000
897.250

350

1.750

612.500

12

3.975

Вакум стакло
Стакло до 4 мм
Копелит
Укупно
"Вук Караџић"
Кикинда
Стакло до 4мм
Армирано стакло
Укупно
"Глигорије Попов" Руско Село
Стакло до 4мм
Стакло до 6мм
Вакум стако
Орнамент
Укупно
"Ђура Јакшић"
Кикинда
Стакло до 4мм
Стакло од 6мм
Изопан
Укупно
"Жарко Зрењанин" Кикинда
Стакло 4мм
Стакло од 6мм
Копилит
Армирано стакло
Укупно
"Јован Поповић" Кикинда
Стако до 4мм
Копилит
Армирано стакло
Изопан
Укупно
"Миливој Оморац" Иђош

283
41
196

м2
1
2

1
2

1
2
3
4
5

1
2

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4

Сума

3.350
3.050
12.125

осигурања

Годишња
премија
без пореза

305.000,00
1.331.000,00

47.700
948.050
125.050
2.376.500

766
6

1.750
3.975

1.340.045
23.850

52
82
325
93

1.750
3.050
3.765
2.300

91.000
250.100
1.223.625
213.900

390
26
340

1.500
3.050
3.765

585.000
79.300
1.280.100

1345
191
589
22

2.200
3.050
12.125
3.975

2.959.000
582.550
7.141.625
87.450

165
99
14
162

2.200
12.125
3.800
3.765

363.000
1.200.375
53.200
609.930
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1
2
3

1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

1

Стакло до 4мм
Изопан
Лексан
Укупно
"Мора Карољ" Сајан
Стакло до 4мм
Стакло од 6мм
Армирано стакло
Копилит
Вакум стако
Укупно
"Петар Кочић" Наково
Стакло до 4мм
Стакло од 6мм
Армирано стакло
Укупно
"Свети Сава" Кикинда
Стакло до 4мм
Стакло од 6мм
Армирано стакло
Изопан
Копилит
Укупно
"Славко Родић" Банатско Велико Село
Стакло до 4мм
Изопан
Копилит
Армирано стакло
Укупно
"Фејеш Клара"
Кикинда
Стакло до 4мм
Стакло од 4мм
Изопан
Лексан
Укупно
"6. Октобар" Кикинда
Стакло до 4мм
Армирано стакло
Лексан стакло
Укупно
"Слободан Малбашки" Кикинда
Стакло 4мм
Укупно

ПИБ: 100511495
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40
400
138

1.750
3.765
2.400

70.000
1.506.000
331.200

21
10
0,85
130
71,5

1.750
3.050
3.975
12.125
3.765

36.750
30.500
3.219
1.576.250
269.197

550
20
1

1.500
3.050
3.975

825.000
61.000
3.975

908
26
63
460
109

1.750
3.050
3.800
3.765
12.125

1.589.000
79.300
239.400
1.731.900
1.321.625

390
60
129,4
3

1.750
3.765
12.125
3.975

682.500
225.900
1.568.975
11.925

400
70
21
15

1.750
2.200
3.630
3.975

700.000
154.000
76.230
59.625

122
45
17

1.900
4.200
2.600

244.000
189.000
44.200

140

2.200

308.000

"Центар за стручно
усавршавање"
1
98
3.050
Стакло 6мм термо пак
298.900
Укупно
"Стручна служба основних
школа"
1
30
1.750
Стакло до 4мм
52.500
2
10
2.200
Стакло 4мм
22.000
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Укупно

1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3

1
2
3
4
5

Техничка школа Кикинда
885
Стакло до 3мм
200
Стакло до 4мм
400
Стакло до 6 мм
500
Термопан 4+9+4
204
Армирано стакло
Укупно
СС школа "Милош Црњански" Кикинда
245
Стакло до 4мм
470
Стакло 4мм и више
265
Изопан до 4мм
Укупно
"Иво Лола Рибар" Нови Козарци
126,96
Стакло до 4мм
106
Изопан
31
Армирано стакло
60
Копилит
Укупно
Гимназија "Душан Васиљев" Кикинда
Стакла од 3мм до
150
4мм равно
10
Армирано стакло
60
Рељефно стакло
Укупно
Економска школа Кикинда
339
Стакло до 4мм
6
Армирани стакло
78
Изопан
5
Орнамент
3
Орнамент-изопан

1.6
1.75
3.1
3.630
3.98

1.416.000
350.000
1.240.000
1.815.000
810.9

1.75
2.2
3900

428.75
1.034.000
1.033.500

1.750
3.765
3.975
12.125

2.200

222.180
399.090
123.225
727.500

3.800
2.300

330.000
38.000
138.000

2.200
3.800
3.900
2.300
4.000

745.800
22.800
304.200
11.500
12.000

Укупно
СЦ "Језеро" Кикинда
104
1.750
Стакло до 4мм
182.000
24
3.975
Армирано стакло
95.400
11
1.940
Рељефно стакло
20.900
305
3.100
Стакло 4мм и више
945.500
140
3.150
Термопан
441.000
100
10.000
Копилит
1.000.000
2133
2.400
Лексан стакло
5.119.200
Укупно
ПУ "Драгољуб Удицки"
1
578,4
2.000,
Стакло од 4мм
1.156.880
2
1.696,3
3.635,
Вакум стако
6.157.750
3
35
3.975,
Армирано стакло
139.125,
4
1,15
2.4
Стакло за сто
2.760,
Укупно
Народно позориште
1
2
2.200,00
Стакло 4мм и више
4.400,
2
90
1.750,00
Стакло до 4мм
157.500,00
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396
3

1
2

ПИБ: 100511495
4

Изопан
Укупно
Културни центар
Стакло 4мм и више
Призма
Укупно

Терра Кикинда
1
Стакло до 4мм

1
2
3

1

1
2
3
4
5

1
2

1

Укупно
Народни музеј
Стакло до 3мм
Изопан
Памфлекс 6мм
Укупно
Народна библиотека
Стакло до 3мм
Укупно
Гусле
Изопан
Стакло 4мм
Стакло 6 мм
Рељефно
Огледало
Укупно
Историјски архив
Стакло 3 мм
Изопан
Укупно
Центар за пружање
услуга социјалне
заштите
Лексан

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3.765,00

15.060,00

932
18,9

2.079
8.374

1.937.628
158.270

52,5

1.750,

91.875,

370
360
60

1.200
3.765,
3.500

444.000
1.355.400
210.000

220

1.200

264.000

45
4
3
1,5
14

3.765
2.200
3.050
1.800
2.100

169.425
8.800
9.150
2.700
29.400

30
20

1.510
3.765,

45.300
75.300,

69,5

2.400

166.800,

Укупно
Градска управа
1

Стакло до 4мм

497,9

1.750,

871.409,

2

Изопан

194,9

3.765,

734.099,

Укупно
III

Укупно осигурање од стакла

IV ОСИГУРАЊЕ ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

рб

Предмет осигурања

Осигуравајуће покриће

Сума
осигурања

Годишња
премија

без пореза
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396
Општа
одговорност из
делатности

1

IV

ПИБ: 100511495
Осигурање одговорности из
делатности
за штете услед смрти, повреде тела
као и
оштећења или уништења ствари
трећег
лица. Без учешћа осигураника у
штети.
Ограничена на уједе паса
луталица.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

40.000 дин.
по осигураном
случају и
укупно за
период
покрића
500.000
динара

Укупно одговорност из делатности

V КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА

рб

1

V

Предмет осигурања
Запослени према
еведенцији
уговарача
према списку у
прилогу

Осигуравајуће покриће

Сума
осигурања

Трајни инвалидитет

500.000

Смрт услед несрећног случаја

250.000

Годишња
премија

24 часа при вршењу редовног
занимања
и изван обављања редовног
занимања

Укупно осигурање од последица несрећног случаја

VI КАСКО ОСИГУРАЊЕ ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

рб

Предмет осигурања

Осигуравајуће покриће

Сума
осигурања

Годишња
премија

Kaско осигурање које минимално
обухвата заштиту од ризика (као
потпуно или уз уговорено допунско
осигурање):

1

Возила према
списку

саобраћајне незгоде;
пожара;
експлозије (осим експлозије
нуклеарне енергије);
изненадног термичког или
хемијског деловања споља;
пада или удара предмета
који није саставни део предмета
осигурања;
пада ваздушне летелице;
манифестација или
демонстрација;
злонамерних поступака или
обести трећих лица;
оштећења тапацираних
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делова у осигураном возилу
приликом пружања помоћи лицима
повређеним у саобраћајним
незгодама или на други начин;
намерно проузроковане
штете на осигураној ствари ради
спречавања веће штете, као и мера
предузетих за смањење или
отклањање штете;
удара грома;
олује;
града или туче;
снежне лавине, као и пада
снега и леда на возило;
одрона земљишта или
обрушавања земљишта и стена;
поплава, бујица и високих
вода;
потапања возила (може
бити уговорено посебном
клаузулом)
крађе возила под којим се
подразумевају: провална крађа,
разбојничка крађа и разбојништво
целог возила или његових делова;
преваре (у случају возила
узетих на лизинг или изнајмљених
од рент-а-кар компанија),
утаје (може бити уговорена
посебном клаузулом)
трошкова вуче

у прилогу бр.3.
VI

Укупно каско осигурање моторних возила

VII АУТООДГОВОРНОСТ

рб

Предмет осигурања

1

Возила према
списку

Осигуравајуће покриће
Према условима осигурања

Сума
осигурања

Годишња
премија

/

у прилогу бр.4.
VII

Укупно каско осигурање моторних возила

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

ВРСТА ОСИГУРАЊА

Годишња
премија
без пореза
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I

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДР. ОПАСНОСТИ

II

ОСИГУРАЊЕ ОД ЛОМА МАШИНА И НЕКИХ ДР. ОПАСНОСТИ

III

ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА

IV

ОСИГУРАЊЕ ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

V
VI

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛАКАСКО

VII

АУТООДГОВОРНОСТ
Укупно без пореза
Порез на премију неживотних осигурања
УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ

Упутство како да се попуни образац структуре цене: За сваку ставку уписати
годишњу премију без пореза. У коначној табели уписати годишње премије без пореза по
врстама осигурања да би се на крају добила укупна сума за све врсте осигурања без пореза и са
порезом.

ПОНУЂАЧ

Место и датум:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)

3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
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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.

Понуђач
_________________________
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4. 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 за потребе Града Кикинда и буџетских корисникa Бр. ЈН
41/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Понуђач
М.П.

___________________________

_________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац 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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VI МОДЕЛ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА
БРОЈ: _________________
ДАНА: ________________. године
КИКИНДА

УГОВОР
О ___________________________________
Закључен дана ______________. године, између:
Град Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,
коју заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: наручилац)
и
________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,
ПИБ: _______________, Матични број: ___________________
Број рачуна:________________, Назив банке:
кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: вршилац услуге).
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог Уговора су услуге осигурања за потребе Града Кикинда и буџетских корисникa
према спецификацији из понуде која чини саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца дана _______2018. године, спровео поступак
јавне набавке мале вредности.
Члан 3.
Вршилац услуге је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под
бројем ______ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.
Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде вршиоца услуге и Одлуке о додели уговора бр.
__________ од __________ године изабрао вршиоца предметне услуге.
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Члан 4.
Вршилац услуге ће предметне услуге вршити самостално.
АЛТЕРНАТИВА
Извођач ће подизвођачу/има _______________________________________________________
поверити вршење следећих услуга/радова:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.
Извођач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код
подизвођача ради увида у извршење уговора.
АЛТЕРНАТИВА
Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________
За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно
Члан 5.
Вршилац услуге се обавезује да ће обавезе из уговора о услугама осигурања извршавати на
основу спецификације из понуде за период је осам месеци од дана 01.06.2018. до 31.01.2019.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да исплати премију осигурања за услугу осигурања имовине из члана 1.
овог Уговора у износу од ______________ динара (и словима: _________________________) без пореза
односно ___________________ динара (и словима: ________________________) са урачунатим порезом.
Износ понуђених средстава превентиве износи ______________________ динара. Иста ће се
употребити ___________________________ (уписати намену).
Обавезе које по овом Уговору доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ,односно која су
предвиђена у финансијском плану Наручиоца.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да ће исплата средстава из члана 6. Овог Уговора вршити у 8 месечних
рата од дана потписивања Уговора по достављању месечних фактура за све, у законском року,
осим за плаћање појединачне полисе осигурања од аутоодговорности, које се плаћају по
достављању полисе (фактуре).
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Плаћање се врши у року од 45 дана од пријема фактуре.
Члан 8.
Уговор важи осам месеци од дана потписивања уговора.
Члан 9.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 10.
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље,
вансудским путем, уколико:
 вршилац услуге не исплати премију у случају штете
 вршилац услуге, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора
У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете.
Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена
законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода
буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.
У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуга исплатити све
трошкове које је имао до датума раскида уговора.
Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора без навођења посебног разлога.
Члан 11.
За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закона о облигационим односима
и остали важећи прописи из материје која је предмет овог уговора.
Члан 12.
Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су :
- Спецификација
- понуда вршиоца услуге
Члан 13.
Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно.
У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног
суда.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу када потпишу обе уговорне стране.
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Овај Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица
уговорних страна.
Члан 15.
Угорне стране су уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три)
за своје потребе.

ГРАД КИКИНДА
градоначелник
Павле Марков

_________________________
_________________
ПОНУЂАЧ

Место и датум:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)

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 референце.

Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме
потврђује да прихвата наведени модел.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
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: Града Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку - услуге осигурања за потребе Града Кикинда и буџетских
корисникa Бр. ЈН 41/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 11.06.2018. године. до 10 часова.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:
Јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуда по варијантама није дозвољено.
5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ 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: Град Кикинда, Трг српских
добровољаца 12, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку - услуге осигурања за потребе Града Кикинда и
буџетских корисникa Бр. ЈН 41/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку - услуге осигурања за потребе Града Кикинда и
буџетских корисникa Бр. ЈН 41/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку - услуге осигурања за потребе Града Кикинда и
буџетских корисникa Бр. ЈН 41/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - услуге осигурања за потребе Града Кикинда и
буџетских корисникa Бр. ЈН 41/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести називи 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.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:
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На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 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 то лице може учествовати у више заједничких
понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље V, одељак 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу
и наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, 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 је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела
набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко
тог подизвођача. На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено
солидарно.
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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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити у 8 месечних рата. Време трајања услуге осигурања је осам месеци од
дана 01.06.2018 до 31.01.2019.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. 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.
Понуђене услуге морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним
техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим
урачунатим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и сви други трошкови.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Цена се исказује у динарима. Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења
уговора и неће подлегати променама током извршења уговора ни из каквог разлога.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
Нема финансијског обезбеђења.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА,
ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ
НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:
Не постоји таква документација.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или
на е-mail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) 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 Бр. 41/2018“.
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:
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.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA
ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на е-mail
javne.nabavke@kikinda.org.rs 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 обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 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 сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом
63. став 2. Закона о јавним набавкама 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 горе
наведеног рока, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 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.
Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона 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. Закона
7. Потпис подносиоца
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да 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
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извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(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: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака 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 обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
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.
Упутство се може преузети са web адресе
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ:
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену за одговорност из делатности. У
случају једнаке понуђене цене, једнаке цене за одговорност из делатности, најповољнија понуда биће
изабрана путем жреба.
19. ПОСТАВЉАЊЕ 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 заштите на
раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, да гарантује да је ималац
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права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатости у време подношења
понуде.
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