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МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Јавна набавка број M-2/16
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Конкурсна документација је припремљена на основу чл. 39. и 61. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чл. 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцку јавние набавке мале
вредности и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15),
Одлуке о покретању поступка јавне услуге осигурања имовине и запослених број
06-1986 од 26.4.2016 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 061986/1 од 26.4.2016. године
САДРЖАЈ

1. Општи подаци о јавној набавци
2. Упутство понуђачима како да сачине понуду
3. Услови из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да
испуни
4. Упутство за доказивање испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о
јавним набавкама
5. Спецификација услуга
6. Подаци о понуђачу
7. Подаци о подизвођачу
8. Подаци о понуђачу из групе понуђача
9. Образац понуде
10. Модел уговора
11. Образац трошкова припреме понуде
12. Изјава о независној понуди
13. Изјава о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
14. Садржај документације
15. Упитник за осигурање опште одговорности
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца: Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“
Адреса наручиоца: Београд, Делиградска 29
Интернет страница: www.imrs.rs
Матични број: 17753347
ПИБ: 106217293
Текући рачун: 840-789667-61 код Управе за трезор
Лица за контакт: Бранко Јокић, имејл: administracija.imrs@gmail.com ,
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста предмета: Услуге.
Предмет јавне набавке - осигурање имовине и запослених
Назив и ознака из општег речника набавке: услуга осигурања - 66510000
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се
може преузети са Портала Управе за јавне набавке, у електронском облику
достављањем захтева за конкурсну документацију електронском поштом на
адресу administracija.imrs@gmail.com, у просторијама наручиоца или достављањем
поштом на адресу заинтересованог лица након пријема писаног захтева. Уколико
заинтересовано лице одлучи да преузме штампану конкурсну документацију, или
захтева да му се иста пошаље путем поште, обавезно је да уз захтев за доставу
документације приложи доказ о уплаћеном износу од 1.000,00 динара на рачун
наручиоца број 840-789667-61, Управа за трезор, са назнаком ''откуп конкурсне
документације за ЈН М-2/16“ на име манипулативних трошкова (штампања и
доставе).
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Рок за достављање понуде је 15 дана од дана објављивања позива на Порталу
јавних набавки тачније до 11.5.2016. године. Благовременом ће се сматрати све
понуде које стигну на адресу наручиоца до 11.5.2016. године до 11:00 часова,
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без обзира на начин на које су послате. Радно време наручиоца је 7.30-15.30
часова сваког радног дана.
Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца
улица Делиградска број 29, Београд.
Понуде се подносе у коверти или кутији затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој
страни понуђач је дужан да напише текст:
Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“
Делиградска 29, 11000 Београд
„Понуда за јавну набавку осигурања имовине и запослених, ЈН М-2/16, - НЕ
ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив, адресу понуђача, број телефона и име особе
за контакт.
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити
враћене понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.
Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана
11.5.2016. године у 11.30 часова у просторији јавних набавки, канцеларија бр. 6.
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у року од десет дана од дана отварања
понуда.
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуду попунити на српском језику.

2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена
Понуда мора бити сачињена на оригиналним обрасцима датим у
конкурсној документацији, читко попуњена неизбрисивим мастилом, а пожељно
је да буде попуњена елктронским средствима. Обавезан део понуде чине обрасци
из конурсне документације:
-Образац спецификација добара
-Подаци о понуђачу
-Подаци о подизвођачу (уколико се понуда подноси са подизвођачем)
-Подаци о понуђачу из групе понуђача (уколико понуду подноси група
понуђача)
-Образац понуде
-Модел уговора
-Образац трошкова припреме понуде (није обавезно доставити)
-Образац Изјаве о независној понуди
-Образац Изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН
-Докази о испуњености услова наведени у Упутству за доказивање
испуњености услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама
-Садржај документације.
Обрасце који су обавезан део понуде понуђач је дужан да сложи
редоследом којим су дати у конкурсној документацији. Докази о испуњености
услова предвиђених Законом и конкурсном документацијом прилажу се после
свих образаца који су саставни део конкурсне документације редоследом којим су
наведени у упутсву за доказивање испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о
јавним набавкама. Пожељно је да обрасци и докази о испуњености услова буду
увезани у једну целину јемствеником или на други начин и запечаћени тако да се
документа не могу накнадно додавати или одстрањивати.
3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или
више партија
Набавка није обликована по партијама
4. Понуде са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни и опозове
понуду. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Института за
медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”, Делиградска бр. 29, 11000
Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге осигурања имовине и запослених, ЈН
М-2/16-НЕ ОТВАРАТИ'' или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге осигурања имовине и запослених, ЈН
М-2/16-НЕ ОТВАРАТИ'' или
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„Опозив понуде за јавну набавку услуге осигурања имовине и запослених, ЈН
М-2/16-НЕ ОТВАРАТИ'' или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге осигурања имовине и
запослених, ЈН М-2/16-НЕ ОТВАРАТИ''.
На полеђини понуде навести назив понуђача, адресу, број телефона и име
особе за контакт. Приликом отварања и стручне оцене понуда наручилац ће узети
у обзир примљене измене и допуне понуде.
6. Подношење понуде самостално, у групи, са подизвођачем или у више
заједничких понуда
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда.
7. Подношење понуде са подизвођачем
Уколико понуђач ангажује подизвођача, обавезан је да у својој понуди
наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и да
определи део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. На захтев
подизвођача, наручилац може пренети доспела потраживања директно
подизвођачу за део набавке која се извршава преко тог подизвођача уколико
подизвођач достави писану сагласност добављача за пренос доспелих
потраживања подизвођачу, односно уколико добављач након пријема обавештења
наручиоца о примљеном захтеву подизвођача таквом захтеву не приговори.
8. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде
је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама. У
споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке морају бити прецизирана имена лица која ће бити
одговорна за извршење уговора.
9. Начин и услова плаћања, гарантног рока, као и других околности од којих
зависи прихватљивост понуде
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, месечно у 12 месечних рата
без обрачунате камате у року од 30 дана од дана испостављања исправног
месечног рачуна.
Авансно плађање није дозвољено.
10. Валута и начин на који мора бити наведена цена
Цена из понуде мора бити изражена у динарима.
11. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде. Захтев за додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде упућује се путем електронске поште на
адресу службе за јавне набавке administracija.imrs@gmail.com, или факсом на број
011 2643 675 најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
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или понуђача путем електронске поште или факсом, наручилац или понуђач који
је извршио достављање дужан је да од друге стране захтева да на исти начин
потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини као доказ да
је извршено достављање.
12. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача, односно његовог подизвођача
Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контролу код понуђача односно његовог подизвођача
упућивањем захтева на електронску адресу понуђача наведену у обрасцу Подаци о
понуђачу/подвизвођачу/понуђачу из групе који је саставни део конкурсне
документације. Понуда понуђача који на захтев за додатна објашњења наручиоца
не одговори у остављеном року или не обезбеди обављање тражене контроле код
понуђача/подизвођача/понуђача из групе понуђача у остављеном року биће
одбијена.
У складу са чл. 82. Закона о јавним набавкама наручилац може да одбије
понуду ако поседује доказе којим потврђује да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима у јавним набавкама, а који су се
односили на исти предмет набавке.
13. Критеријуми за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. У случају да две
или више понуда имају исту цену уговор ће бити додељен понуђачу који понуди
дужи рак важења понуде.
14. Кoришћeњe пaтeнaтa, oдгoвoрнoст зa пoврeду прaвa интeлeктуaлнe
свojинe
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
15. Рокови и начин за подношење захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права понуђача подноси се Републичкој комисији, а
предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматра се
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре
истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора или
одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана
од дана пријема одлуке. Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на
рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или
253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке, сврха: ЗЗП; назив
наручиоца; број или ознака јавне набавке, корисник: Буџет Републике Србије,
уплати износ предвиђен чланом 156. Закона о јавним набавкама.
16. Закључење уговора
Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Понуђач мора доказати да испуњава следеће услове:
3.1. Обавезни услови (члан 75. Закона)
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања и давања мита, кривично дело преваре;
3. /
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној
територији;
5. да поштује 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.
3.2. Додатни услов (члан 76. Закона)
1. да у последњих 12 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив
за подношење понуда, није био у блокади.
2. да је понуђач на дан 31.12.2014. године имао апслуолтну разлику између
гарантованих резерви и маргине солвентности у висини најмање
450.000.000,00 динара. (позиција АОП.
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4. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
4.1.Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из
регистра належног Привредносг суда
2) Правна лица:
o Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
o Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за неко од кривичних дела организованог криминала;
o Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3)/
4) Правна лица:
o Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код
тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива
за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
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4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5) изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач
поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде која је саставни део
конкурсне документације (Образац бр. 13);
Докази о испуњењу обавезних услова из чл.75. ст.1. т.2) до 4) Закона о јавним
набавкама не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. Понуђач
доказује испуњеност услова из чл.75. ст. 2. Закона достављањем изјаве која је
саставни део конкурсне документације (Образац 13).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1.
т. 1) до 4).
У случају подношења понуде групе понуђача, саставни део заједничке понуде
је споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и захтевима
из конкурсне документације. Сваки понуђач из групе понуђача обавезан је да
достави доказе о испуњености обавезних услова.
4.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно
лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих
доказа:
1) Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије,
Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а
која обухвата период од последњих 12 месеци који претходе месецу у коме
је објављен позив
2) Мишљење овлашћеног актуара за 2014. годину да понуђач на дан
31.12.2014. године располаже апсолутном разликом гарантне резерве и
маргине солвентности у износу вишем од 450.000.000,00 динара
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача
достави доказ о испуњености додатног услова;
У случају подношења понуде групе понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
дужан је да достави доказе о испуњености додатног услова.
Испуњеност услова обавезних услова из конкурсне документације понуђач
може да доказује достављањем изјаве која је саставни део конкурсне
документације (Образац бр. 13), којом понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све услове прописане
Законом и конкурсном документацијом. Наручилац може након отварања
понуда од понуђача затражити достављање оверених копија доказа о
испуњености услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама.
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5. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
Предмет јавне набавке обухвата осигурање имовине и заослених и то:
А. ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
1.Осигурање од ризика пожара и неких других опасности
Р.
бр.

Предмет осигурања

1.

Грађевински објекти укупно

2.
2.1

Опрема и намештај укупно
Нова опрема
Стара опрема на процењену
вредност

2.2

Сума
Набавна
осигурања
Премија
Површи
књиговодстве (процењен
без пореза
на
на вредност а вредност
500€ по м2)
5.599 м2

Премија са
порезом

344.338.500,00
73.180.588,80
36.936.959,77

Премија треба да обухвати:
• Осигурање грађевинских објеката и опреме од ризика пожара и неких
других опасности са укљученим допунским ризиком – излив воде из
инсталација на „I ризик“ од 2% укупне вредности грађевинских објеката и
3% од укупне вредности опреме, осигурање се односи на све објекте и на
сву опрему по списку и суме неће бити дељене по објектима.
• Поплава, Бујица и Високе воде на I ризик 1% од вредности ГО под и 1% од
вредности опреме. Исти принцип осигурања као и код излива воде
• Осигурање закључено по посебним условима за осигурање грађевинских
објеката и опреме на уговорену вредност.
• Откуп амортизације код делимичних штета код грађевинских објеката
2.Лом машина
Предмет осигурања
1. Сва опрема која може бити предмет осигурања
1.1 Вредност нове опреме на набавну
књиговодствену вредност којса је садржана у суми
под тачком 1.
1.2 Вредност старе опреме на суму осигурања која
је садржана у укупној суми под тачком 1.
Механичка опрема у саставу ГО лифтови, водовод,
канализација, електроинсталација, рампе, мрежа
информационог система, трафо станиц, централно
грејање са котловима

Сума
осигурања

Премија без
пореза

Премија са
порезом

68.998.863,69
36.534.995,94

21.317.800,00

Премија треба да обухвати:
- доплатак за откуп амортизације код делимичних штета.
Напомена:
- Обрачун правити без откупа одбитне франшизе.
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3.Провална крађа и разбојништво

Сума
осигурања
3.000.000,00

Предмет осигурања
Намештај, уређаји уа закључаним објектима

Премија без
пореза

Премија са
порезом

Премија треба да обухвати:
- осигурање уговорити на исцрпиви 1 ризик на суму осигурања коју је одредио
наручилац. покривени сви објекти наручиоца на једну исцрпиву суму
Напомена:
- премију обрачунати без откупа одбитне франшизе
4.Осигурање залиха од пожара и неких других опасности
Предмет осигурања
Залихе по списку на пријављен износ

Сума
осигурања
1.918.915,83

Премија без
пореза

Премија са
порезом

Премија треба да обухвати:
• Излив воде из инсталација на 1. ризик на 2% укупне вредности залиха
• Поплава бујица високе воде на 2% од вредности залиха
Б. ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА
НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
Осигуране суме у динарима

Премија по
запосленом
без пореза

Премија по
запосленом
са порезом

Смрт услед
Трајни
Смрт услед
незгоде
инвалидитет
болести
400.000,00

Број
лица

Премија
Премија
за све
за све
запослене запослене
без пореза са порезом

120

800.000,00

Премија треба да обухвати:
• Премију осигурања по једном запосленом и укупну премију за све
запослене са покрићем од 24 сата.
Ц. ОПШТА ОДГОВОРНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ИЗ
ПОСЕДОВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
Горња граница по осигураном
случају
€10,000 ( динарска против вредност
по средњем кусру НБС на дан
26.04.2016.)

Кумулативна сума
осигурања
€40,000 ( динарска против
вредност по средњем курсу
НБС на дан 26.04.2016.)

Премија без
пореза

Премија са
порезом

Премија треба да обухвати:
- Одговорност послодавца за штете које претрпе и запослени
Напомена:
- без учешћа у штети
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6. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име: _________________________________________________________
Адреса седишта: ________________________________________________________
Порески идентификациони број: __________________
Матични број: ____________________
Телефон: __________________ Факс: ________________
Eлектронска адреса: ______________________________
Особа за контакт: _______________________________ Телефон: _______________
Текући рачун: __________________________ Пословна банка: _________________
Врста правног лица:

микро

мало

средње

(заокружити одговарајуће)

Место и датум:
______________________

велико

Потпис овлашћеног лица
МП

______________________
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7. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име: _________________________________________________________
Адреса седишта: ________________________________________________________
Порески идентификациони број: __________________
Матични број: ____________________
Телефон: __________________ Факс: ________________
Eлектронска адреса: _______________________________________
Особа за контакт: _______________________________ Телефон: _______________
Текући рачун: __________________________ Пословна банка: _________________
Врста правног лица:

микро

мало

средње

(заокружити одговарајуће)

Место и датум:
______________________

велико

Потпис овлашћеног лица
МП

______________________

Образац попунити за сваког подизвођача посебно.
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8. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име: _________________________________________________________
Адреса седишта: ________________________________________________________
Порески идентификациони број: __________________
Матични број: ____________________
Телефон: __________________ Факс: ________________
Eлектронска адреса: ______________________________
Особа за контакт: _______________________________ Телефон: _______________
Текући рачун: __________________________ Пословна банка: _________________
Врста правног лица:

микро

мало

средње

(заокружити одговарајуће)

Место и датум:
______________________

велико

Потпис овлашћеног лица
МП

______________________

Образац попунити за сваког понуђача из групе понуђача посебно.
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9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуге осигурања имовине и запослених, ЈН М-2/16
Број понуде: ____________
Датум: _________________
Пословно име понуђача: _________________________________________________
Адреса седишта: ________________________________________________________
Порески идентификациони број: __________________
Матични број: ____________________
Телефон: __________________ Факс: ________________
Eлектронска адреса: ______________________________
Особа за контакт: _______________________________ Телефон: _______________
Понуда се подноси:
1. Самостално
2. Са подизвођачем: _________________________________________________
3. Као заједничка понуда са понуђачима: _______________________________
(заокружити једну од могућности и навести пословно име подизвођача / понуђача из групе понуђача)

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу: _____
Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача: ________________
Цена предмета јавне набавке без пореза на премију: ________________ динара
Порез на премију: _____________________ динара
Цена предмета јавне набавке са порезом на премију: _______________ динара
Рок важења понуде: ______ дана од дана отварања понуда (не мање од 30 дана)
Рок и начин плаћања: плаћање се врши у 12 месечних рата без камате у року од
30 дана од дана пријема исправне фактуре.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ
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10. МОДЕЛ УГОВОРА
о набавци услуге осигурања имовине и запослених

Закључен
Између:

Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“,
Београд, Делиградска бр. 29, кога заступа директор, проф. др Александар
Миловановић, као Осигураник, (у даљем тексту овог уговора:
Осигураник), порески идентификациони број 106217293, матични број
17753347, број текућег рачуна 840-789667-61 који се води код Управе за
трезор, са једне стране, и
__________________________________________________ (пословно име
и седиште осигуравача) кога заступа директор _________________, као
Осигуравача (у даљем тексту: Осигуравач), порески идентификациони
број ____________, матични број _____________, број текућег рачуна
____________________ који се води код ________________ банке,
_________________________________________________ (пословно име и
седиште осигуравача) кога заступа директор _____________________, као
Подизвођач (у даљем тексту: Подизвођач), порески идентификациони број
____________, матични број _____________, број текућег рачуна
____________________ који се води код _________________ банке,
са друге стране,

У Београду, дана _______________ године,
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
-

да је Осигураник, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник

Републике Србије", 124/12, 14/15 и 68/15) упутио позив за достављање понуда у поступку
јавне набавке мале вредности услуга осигурања имовине и запослених, број набавке М2/16;
-

да је Осигуравач доставио понуду број ________ од ________ 2016. године која

у потпуности испуњава услове из конкурсне документације и налази се у прилогу овог
Уговора и чини његов саставни део;
да је Осигураник, у складу са Законом о јавним набавкама донео Одлуку о
додели уговора број ________________ од___________, и за пружање услуге која је
предмет овог Уговора изабрао понуђача ________________________.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог уговора је пружање услуге – осигурање имовине и запослених за потребе
Осигураника, према спецификацији датој у понуди број _______ од _______ 2016.године.
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Члан 3.
Закључењем овог Уговора Осигуравач прихвата и преузима обавезу да пружа услуге
осигурања, и то:
1. Осигурање имовине (осигурање од пожара и неких других опасности за
грађевинске објекте и опрему; осигурање машина од лома и неких других
опасности; осигурање од провалне крађе и разбојништва; осигурање
залиха од пожара и неких других опасности);
2. Осигурања запослених лица од последица несрећног случаја (смрт услед
незгоде, трајни инвалидитет);
3. Осигурање од опште одговорности здравствене установе из поседовања
пословног простора и обављања делатности;
годину дана почев од 01.06.2016. године, на период од 12 месеци.
Начин плаћања
Члан 4.
Уговорну цену чине:
-цена осигурања имовине и запослених без пореза на премију: _________________динара
-порез на премију: __________________________динара
-цена осигурања имовине и запослених са порезом на премију: ________________динара
Осигураник је дужан да износ доспеле рате премије измири уплатом на текући рачун
Осигуравача број ______________________ код ________________________ (навести
назив банке) у року од 30 дана од дана пријема исправне фактуре.
Обавезе Осигураника и Осигуравача
Члан 5.
Осигуравач је дужан да Осигуранику плати накнаду штете по преузетим ризицима у року
од 14 дана од дана пријема уредно комлетиране документације Осигураника, а
Осигураник се обавезује да Осигуравачу доставља сву потребну документацију којом се
доказује настала штета као последица осигураног ризика.
Раскид уговора
Члан 6.
Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и
неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна.
Отказни рок од 90 дана тече од дана када једна уговорна страна достави другој писано
обавештење о раскиду Уговора.
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Прелазне и завршне одредбе
Члан 7.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Полисе осигурања важе од 01.06.2016. године. Уговор се закључује на период од 12
месеци.
Члан 8.
На сва права и обавезе које проистекну из овог уговора, а нису овде поменуте, примениће
се одредбе Закона о облигационим односима, Закон о осигурању имовине и запослених,
као и Општи и Посебни услови осигурања и други позитивни прописи који регулишу
ову материју.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше путем споразума, у
супротном надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака од уговорних
страна задржава по 3 (три) примерка.

ОСИГУРАНИК :
Институт за медицину рада Србије
„Др Драгомир Карајовић”
_________________________________
Проф. др Александар Миловановић

ОСИГУРАВАЧ :

______________________
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11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Р. бр.

Структура трошкова припремања понуде

Износ без
ПДВ

ПДВ

Износ са
ПДВ-ом

1
2
3
4
5
УКУПНО

Место и датум:

ПОНУЂАЧ

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру
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 у
обавези да понуђачу надокнади трошкове израде узорака, или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Понуђач је обавезан да
попуни образац уносећи податке који се односе на трошкове припреме понуде уколикозахтева
накнаду тих трошкова у Законом предвиђеном случају и уколико такви трошкови постоје.
Понуђач није у обавези да достави овај образац.
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12. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, дајем
ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________, из ________________
ул. ____________________, матични број ________________, понуду у поступку
јавне набавке бр. М-2/16 - набавку услуге осигурања имовине и запослених, без
договора са другим понуђачима или заитересованим лицима.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ

У случају подношења понуде са подизвођачем/подизвођачима, изјаву попуњавају, потписују и
оверавају понуђач и подизвођач/подизвођачи, а у случају подношења заједничке понуде сви
чланови групе понуђача.
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13. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач
_________________________________ у потпуности испуњава све услове
предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом у
поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања имовине и запослених,
ЈН М-2/16, наручиоца Института за медицину рада Србије „Др Драгомир
Карајовић“, и то:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања мита, кривично дело преваре;
3. /
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на
њеној територији;
5. /
6. да поштује 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;

Место и датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ

У случају подношења понуде са подизвођачем/подизвођачима, изјаву попуњавају, потписују и
оверавају понуђач и подизвођач/подизвођачи, а у случају подношења заједничке понуде сви
чланови групе понуђача.
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14. САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Документација која се доставља у поступку јавне набавке услуга осигурања
имовине и запослених, ЈН М-2/16, садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
.
.
.

Понуђач је дужан да образац попуни уношењем назива образаца који су саставни део
конкурсне документације и доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
које доставља редоследом којим су сложени.
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