Спецификација за партију 1
Партиај 1-Осигурање запослених
I Од последица несрећног случаја
1. Смрт услед незгоде – осигурана сума 200.000,00 дин.
2. Инвалидитет 100% - осигурана сума 400.000,00 дин.
3. Трошкови лечења – осигурана сума 20.000,00 дин
II Животно осигурање
1. Смрт услед болести – осигурана сума 100.000,00 дин.
III Допунско здравствено осигурање
1. Хируршка интервенција – осигурана сума до 30.000,00 дин.
2. Тежа болест – осигурана сума до 30.000,00 дин.
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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
Напомена: Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена законом
Доказ:
Дозвола за обављање послова осигурања која су предмет јавне набавке издата од стране
Народне Банке Србије и да је дозвола важећа.
6) Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и којом гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
Доказ:
Понуђач је дужан да у склопу своје понуде достави наведену изјаву која се налази у оквиру
Конкурсне документације - Образац 5.
Понуђач може да уместо горе наведених доказа о испуњености обавезних услова из чл.75 став 1. тач.
1. до 4. ЗЈН, достави изјаву (Образац бр. 8) којом под пуном материјалом и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава горе наведене услове из чл.75 став 1. тач. 1. до 4 или да достави Извод из
регистра понуђача којим потврђује испуњеност услова из чл. 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.
У том случају 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
Додатни услови из члана 76 Закона о јавним набавкама
1. Да понуђач располаже са довољним финансијским капацитетом –потребно je да је понуђач
за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) остварио приход :
-у износу од 2.500.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом уколико се подноси понуда за
целокупну јавну набавку, или само за партију 1, и, односно
- у износу од минимум 1.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом - уколико се подноси
понуда само за партију 2
и да у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда
није био у блокади, доказује се достављањем следећих доказа:
Доказ:
a) За правна лица и предузетнике који воде књиге по систему двојног књиговодства-Извештај о
бонитету – БОН ЈН образац, који издаје Агенција за привредне регистре који мора да садржи:
cтатусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске
године (2012, 2013 и 2014), показатељ за оцену бонитета за претходне три године.
б) За приредузетнике који воде пословне књиге по систему простог књиговодства –билан успеха
обављање делатности за 2012.,2013., и 2014. Годину.
Уколико претходно наведени документи под тачком а) и б) не садрже податке о блокади за
последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да
није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за
подношење понуда, прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка
Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а која
ће обухватити захтевани период;
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11. Образац 7-Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења – сопствене бланко менице
за добро извршење посла;
12. Образац 8–Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН
13. Образац 9–Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН за подизвршиоца
14. Сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, потписану и оверену печатом, праћену копијом
депо картона, и захтевом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије, и
Овлашћењем за попуну менице – меничним писмом, насловљеним на Предшколску установу
,,11. Април“– Нови Београд, попуњеним у износу од 5% од укупне вредности понуде (укупне
вредности свих партија за које се подноси понуда), без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности
минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде,
Напомена: Уколико подноси понуду за обе партије, понуђач може доставити две
менице, (за
сваку партију посебно), или једну меницу за обе партије.Уколико понуђач доставља једну меницу,
менично овлашћење треба да буде попуњено у износу од 2% од збирне вредности понуда за обе
партије, без обрачунатог ПДВ-а
15. Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде,
16. Доказе о испуњености додатних услова наведених под тачкама 1,2,3 и 4 на страни: 7 и 8
конкурсне документације који се налазе у делу конкурсне документације - Додатни услови из члана
76. ЗЈН.
Партије:
Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку, или само за одређену партију. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда подноси за целокупну набавку, или само на
одређену партију.
У случају да се понуда подноси за целокупну набавку, мора бити поднета тако да се може оцењивати
за сваку партију посебно.
Докази из чл.75. и 76. Закона не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за обе партије.
Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност
у случају несагласности.
Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати.
У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде (испорука, и сл).
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92 Закона.
Рок важења понуде
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. Понуђач је дужан да у понуди
назначи рок важења понуде.
Понуда која има краћи рок важења понуде од 30 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок
важења понуде, биће одбијена као неприхватљива.
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 не може мењати понуду.
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ
(За партију 1)
УКУПНА ЦEНА:
СЛОВИМА:
РОК ВАЖEЊА ПОНУДE (МИНИМУМ 30 ДАНА):
ПОДАЦИ О ПОНУДИ
(За партију 2)
УКУПНА ЦEНА БEЗ ПОРЕЗА:
УКУПАН ПОРЕЗ:
УКУПНА ЦEНА СА ПОРЕЗОМ:
СЛОВИМА СА ПОРЕЗОМ:
РОК ВАЖEЊА ПОНУДE (МИНИМУМ 30 ДАНА):
Понуђене цене су фиксне, осим у случају измене законских прописа.
У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде.
НАЧИН ПЛАЋАЊА Плаћање премије осигурања се врши у целости за целокупан период осигурања у року од
15 до 45 дана од дана достављања уредне фактуре од стране Осигуравача (у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама "Сл.гласник РС", бр. 119/2012);

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Ми, доле потписани, овим обавештавамо да смо:
1. Упознати,прихватамо у потпуности, без примедаба, садржину Конкурсне документације јавне набавке
осигурање запослених и осигурање возила, обликоване у две партије; ред.бр.У-16-03:
2. Понуда/е број:____________
3. Рок и услови плаћања: Плаћање премије осигурања се врши у једнаким месечним ратама у року од 15
до 45 дана од дана достављања уредне фактуре од стране Осигуравача (у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама "Сл.гласник РС", бр. 119/2012);
4. Рок важности понуде: _____ дана, од дана отварања понуде (мин. 30 дана)
5.Рок извршења услуге је сукцесиван до 31.12.2016. године.
6. Саставни део обрасца понуде је спецификација понуде са обрасцом структуре цене.

Потпис одговорног лица понуђача
_________________________
Датум:_________________
МП

Упутство: у случају већег броја подизвршилаца, односно већег броја чланова групе, фотокопирати другу
страну Обрасца понуде у потребном броју примерака
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“
Народних хероја 12а, Нови Београд

ОБРАЗАЦ 2а

Спецификација понуде са обрасцем структуре цена
Јавна набавка мале вредности –услуге- Осигурање запослених и осигурање возила, обликована у
две партије, бр. У-16-03
Партија 1.Осигурање запослених

1.Осигурање
од
последица
несрећног
случаја
(незгода)

I Од последица несрећног случаја
1. Смрт услед незгоде – осигурана сума 200.000,00 дин
2. Инвалидитет 100% - осигурана сума 400.000,00 дин
3. Трошкови лечења – осигурана сума 20.000,00 дин
II Животно осигурање
1. Смрт услед болести – осигурана сума 100.000,00 дин
III Допунско здравствено осигурање
1. Хируршка интервенција – осигурана сума до 30.000,00 дин
2. Тежа болест – осигурана сума до 30.000,00 дин.
премија за
премија за
период од
премија за период
премија за период
период од
закључења
од закључења
од закључења
закључења
уговора до
уговора до
уговора до
уговора до
31.12.2016
31.12.2016 године за 31.12.2016 године за
31.12.2016 године
године за 1
1080 запослених
1080 запослених
за 1 запосленог
запосленог
без пореза

са порезом

Смрт услед
незгоде
Трајни
инвалидитет
Трошкови
лечења
I УКУПНО
2. Животно
осигурање
Смрт услед
болести
II УКУПНО
3. Допунско
здравствено
осигурање
Хируршка
интервенција
Тежа болест
III УКУПНО
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без пореза

са порезом

премија за период од закључења уговора до
31.12.2016 године за 1 запосленог
УКУПНО I+II+III без пореза
:____________________________________РСД
премија за период од закључења уговора до
31.12.2016 године за 1 запосленог
УКУПНО I+II+III са порезом
:____________________________________РСД

премија за период од закључења уговора до
31.12.2016 године за 1080 запослених
УКУПНО I+II+III без пореза
:____________________________________РСД
премија за период од закључења уговора до
31.12.2016 године за 1080 запослених
УКУПНО I+II+III са порезом
:____________________________________РСД

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора, осим у случају измене
законских прописа.
Понуђач;(заокружити)
а) у систему ПДВ-а
б) није у систему ПДВ-а
Стопа пореза_____________
Износ пореза_____________
Понуда број:___________
Место:________________
Датум:________________
________________________________________
потпис овлашћеног лица
М.П.
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