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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– јавна набавка мале вредности услуге – Осигурање запослених и осигурање возила за потребе ПУ ,,11 април'', редни број ЈН:
У-16-03
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12,14/15 и 68/15)
достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке мале
вредности - услуге – Осигурање запослених и осигурање возила за потребе ПУ ,,11 април'',
редни број ЈН: У-16-03
Измене конкурсне документације се односи на:
Страна 4: Техничка спецификација за Партију 1 је измењена на начин да је из тачке I Од
последица несрећног случаја избрисана ставка 3. Смрт услед болести – осигурана сума
100.000,00 дин.. Додата је тачка II Животно осигурање - 1. Смрт услед болести – осигурана
сума 100.000,00 дин.. Првобитна тачка II Допунско здравствено осигурање постаје тачка
III Допунско здравствено осигурање.
Страна 7: Уместо:
- Да понуђач располаже са довољним финансијским капацитетом –потребно je да је понуђач
за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) 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 књиговодстваИзвештај 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 (2013, 2014 и 2015), показатељ за оцену бонитета за
претходне три године.
б) За приредузетнике који воде пословне књиге по систему простог књиговодства –билан
успеха
обављање делатности за 2013.,2014., и 2015. годину.; треба да пише:
- 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:
b) За правна лица и предузетнике који воде књиге по систему двојног књиговодстваИзвештај 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.
Страна 10 : Измена се односи на тачку 14. где уместо; 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 2% 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, треба да пише: 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,
Страна 18 : Измена се односи на тачку 3. на начин да уместо: Рок и услови 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);
треба да пише: 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);
Страна 19 : Измена се односи на спецификацију понуде са обрасцем структуре цене, на део у
заглављу под редним бројем 1. Осигурање од последица несрећног случаја (незгода) уместо
Годишња премија за 2016. годину за 1 запосленог треба да пише премија за период од
закључења уговора до 31.12.2016 године за 1 запосленог као и уместо Годишња премија за
2016. годину за 1080 запослених треба да пише премија за период од закључења уговора до
31.12.2016 године за 1080 запослених.
Страна 20: Измена се односи на табелу где уместо Годишња премија за 2016. годину за 1
запосленог треба да пише премија за период од закључења уговора до 31.12.2016 године за 1
запосленог као и уместо Годишња премија за 2016. годину за 1080 запослених треба да пише
премија за период од закључења уговора до 31.12.2016 године за 1080 запослених.

Уз овај допис прилажемо измењену страну 22 које чине саставни део конкурсне
документације и које замењују првобитну страну означену истим бројем.
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