ЈНМВ 1.2.6/2020

ЈП Топлификација Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1.2.6/2020
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Крајњи рок за подношење понуда
Отварање понуда

Датум и време
12. MAJ 2020. године у 10,00 часова
12. MAJ 2020. године у 11,00 часова

УКУПАН БРОЈ СТРАНА 43

Пожаревац,
AПРИЛ 2020. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 1991/2 од 24.05.2019. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку мале вредности бр.1.2.6/2020, број 1991/3
од 24.05.2020. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ
ЈН бр. 1.2.6/2020
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци

3

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Структура
Структурацене
трошкова
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова

6
15
24

Образац понуде
Структура трошкова
Модел уговора
Образац изјаве о независној понуди

34
37
38
41
42

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,
О
ЗАШТИТИ
НА
РАДУ
И
ЗАПОШЉАВАЊУ

Укупан број страница 42
Комисија у саставу:
Р. бр. Име и презиме
1.

Дејан Стефановић , дипл. правник, председник комисије

1.1.

Виолета Љубисављевић, дипл.економиста, заменик председника

2.

Ана Стаменковић дипл.економиста, члан

2.1.
3.

Сања Кукољ, дипл. правник,заменик члана
Игор Дубајић,службеник за јавне набавке, члан

3.1.

Наташа Ликар, дипл.економиста службеник за јавне набавке, заменик
члана
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Предмет јавне набавке је: набавка услуга - Услуге осигурања имовине и запослених.
Назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН 66512100- Услуга осигурања од незгоде
ОРН 66514110- Услуге осигурања моторних возила
ОРН 66515200- Услуге осигурања имовине.
Процењена вредност ЈНМВ 1.2.6/2020 износи 1.200.000,00 рсд без ПДВ-а.

Oпис предмета осигурања:
Осигурање имовине
1) Осигурање од пожара и неких других опасности
Предмет осигурања:
- грађевински објекти
- опрема
- залихе
2) Осигурање машина од лома
Предмет осигурања:
- машине и друга ТТ опрема
- рачунари и рачунарска опрема
- грађевинска ,нисконапонска и подземна инсталација
- опрема у подстаницама
- прикључци за стамбене објекте ,надземни топловод
3) Осигурање стакла од лома
Предмет осигурања:
-стакло
4)
Осигурање од провалне крађе и разбојништва
Предмет осигурања:
-опрема, залихе и новац

1)
2)
3)

1)
2)

Осигурање возила
Ауто каско осигурање возила
Обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штете
причињене трећим лицима (аутоодговорност)
Осигурање возача, путника од последица незоде (ауто незгода)
Предмет осигурања:
сва возила, возачи и путници
Осигурање лица
Колективно осигурање запослених од последице несрећног случаја -незгоде
Допунско здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких
интервенција
Предмет осигурања:
-сви запослени

Контакт особа: Игор Дубајић E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs,Телефон; 012 542 785
локал: 309 fax: 012 542 543.
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Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно предузеће - локална самоуправа «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Адреса: Трг Радомира Вујовића бр.2 12000 Пожаревац
Tелефон: 012 542-785, Факс:012 542-543,
Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.
2. Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
Понуду могу поднети сва осигуравајућа друштва која имају важећу дозволу Народне
банке Србије за обављање делатности и која испуњавају услове из члана 75. ЗЈН, и за то уз
понуду доставе и доказе из члана 77. ЗЈН.
3.Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
4.Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце оригинала
позива понуђачимакоји су његов саставни део.Понуда мора бити јасна и недвосмислена,
потписана и оверена печатом овлашћеног лица понуђача.
5. Уколико понуду подноси група понуђача место затварања коверте мора бити оверено
печатом једног понуђача.
6. Јавна набавка није обликована по партијама
7. Понуде се подносе на адресу: ул. Трг Радомира Вујовића бр.2 12000 Пожаревац
Начин подношења понуда
1. Понуду понуђачи достављају у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач
уписује тражене податке у обрасце конкурсне документације и оверава печатом и
потписом.
2. Рок за достављање понуда је 12.05.2020. Позив понуђачима објављен је на порталу
Управе за јавне набавке 27.04.2020. Понуда мора стићи на архиву наручиоца ул. Трг
Радомира Вујовића бр.2 , најкасније до 1000 часова -12.05.2020.године.
Ако последњи дан за давање понуда пада у нерадни дан, рок за давање понуда се
помера за први наредни радни дан у исто време.
Понуду доставити у затвореној коверти овереној печатом, са назнаком
„Понуда за набавку услуга – ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и
запослених - НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини пуну адресу Понуђача, особу за контакт и њен
број телефона.
Понуђач је дужан да наведе списак свих подизвођаче који ће бити ангажовани.
Отварање понуда
1. Понуде се отварају јавно, комисијски, истога дана када истиче рок за предају понуда, са
почетком у 1100 часова.
Место отварања понуда су просторије Јавно предузеће - локална самоуправа
«ТОПЛИФИКАЦИЈА. Трг Радомира Вујовића бр.2, Сутурен, канцеларија бр.1
2. Представници понуђача су обавезни да пре отварања понуда комисији предају своја
овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.
3. Неблаговремене понуде биће враћене понуђачима неотворене.
4. О отварању понуда Комисија води записник, који потписују чланови комисије и
присутни представници понуђача, који преузимају примерак записника. Понуђачима који
нису учествовали у поступку Записник ће бити достављен у року од 3 дана од дана
отварања понуда.
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5. Одлуку о додели уговораи сачињавање Извештаја о стручној оцени понуда Наручилац
ће извршити у оквирном року до 10 дана од дана отварања понуда
Критеријум за оцену понуда
1. Оцењују се само одговарајуће и прихватљиве понуде које су стигле о року.
2. Критеријум за оцењивање најповољније понуде је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА
ПОНУДА, уз задовољење свих захтева из позива понуђачима за подношење понуда.
3. Цене у понуди се исказују у динарима, без урачунатог ПДВ-а.
4. Наручилац може одбити понуду због неуобичајено ниске цене. Пре одлуке, наручилац
ће тражити од таквог понуђача анализу цена и друге доказе у складу са чланом 92. став 3.
5. Наручилац може да одбије понуду ако поседује доказ да понуђач није раније
испуњавао уговорене обавезе код њега или код другог наручиоца, за послове исте врсте
као и ова набавка, а у складу са чл. 82. Закона о јавним набавкама.
6. У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, наручилац ће
избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који
има нижу цену, ако су идентичне цене следећи који ће бити изабран на основу времена
( рок) изласка на терен ради процене штете.
Остале одреднице
1. За јавну набавку која је покренута у редовном поступку, наручилац и понуђач ће своје
обавезе регулисати Уговором.
2. Рок важења понуде мора бити најмање 30 дана.
3. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на исти начин како је доставио понуду.
За додатне информације понуђач ће се обратити писменим путем наручиоцу. Одговор
наручиоца биће достављен и осталим понуђачима и објављен на порталу Управе за јавне
набавке .

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.2.6/2020

5/ 42

ЈНМВ 1.2.6/2020

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Упутство о начину попуњавања образаца понуде:
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним
словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Образац понуде не може се
попуњавати оловком, фломастером или пенкалом, а свака учињена исправка мора бити
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Свако бељење или
подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.
2. Језик на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда и тражени подаци из конкурсне документације морају да буду састављени на
српском језику.
3. Модел уговора
Понуђач је дужан да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
прихвата елементе модела уговора.
4. Обавезна садржина понуде
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из
конкурсне документације и то:
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда

ПРИЛОГ БР. 1

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова

ПРИЛОГ БР. 2

3. Потврда Привредног суда и Прекршајног суда или Агенције за
привредне регистре

ПРИЛОГ БР. 3

4. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о
измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне
локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних
локалних јавних прихода

ПРИЛОГ БР. 4

5. Важећа дозвола за обављање послова осигурања, издата од стране
Народне банке Србије

ПРИЛОГ БР. 5

6. Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра понуђача

ПРИЛОГ БР. 6

7.Оверени и од стране овлашћеног лица потписани Општи и Посебни
(допунски ) услови за сваку врсту осигурања која је предмет ЈН
8. Бланко сопствена меница за озбиљност понуде, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено
и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности добара из понуде без ПДВ-а. Достављају сви
понуђачи.
Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и захтев за

ПРИЛОГ БР. 7

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.2.6/2020

ПРИЛОД БР.8

6/ 42

ЈНМВ 1.2.6/2020

регистрацију менице. Рок важења менице је 30 дана од дана
отварања понуда
9. (важи само за изабраног понуђача)
Бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за добро
извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности понуде,
односно Уговора, без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи
од рока важења Уговора. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију
менице.
10. Потврда народне банке Србије (НБС) о броју дана неликвидности

ПРИЛОГ БР.9

ПРИЛОГ БР.10

11.Копије доказа о радном статусу(уговори о раду,уговори о делу или
уговор о ангажовању по било ком основу који је регулисан законом)
за
сваког
запосленог
појединачно
дипломирани
економиста,дипломирани
правник,лекар-цензор,дипломирани
инжењер електротехнике, дипломирани инжењер машинства,
дипломирани грађевински инжењер.

ПРИЛОГ БР.11

ОБРАСЦИ
1. Образац Изјаве понуђача о испуњености Услова из чл 75
2. Образац Изјаве подизвођача о испуњености Услова из чл 75

ОБРАЗАЦ БР. 1
ОБРАЗАЦ БР. 1а

3. Општи подаци о понуђачу

ОБРАЗАЦ БР. 2

4. Изјава о ангажовању подуговарача

ОБРАЗАЦ БР. 3

5. Изјава понуђача који заједнички подносе понуду

ОБРАЗАЦ БР. 4

6. Образац за оцену испуњености услова понуђача и чл.групе
понуђача

ОБРАЗАЦ БР. 5

7. Образац структуре цене

ОБРАЗАЦ БР. 6

8. Образац понуде

OБРАЗАЦ БР. 7

9. Образац трошкова припреме понуде

ОБРАЗАЦ БР. 8

10. Образац Модел уговора
11. Образац изјаве о независној понуди

ОБРАЗАЦ БР. 9
ОБРАЗАЦ БР. 10

12. Образац изјаве о поштовању прописа о заштити животне
средине,о заштити на раду и запошљавања

ОБРАЗАЦ БР. 11

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити учестовати у више заједничких понуда.
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Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подивзођачу, део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75.став 1. тач. 1 до 4.овог закона.
У случају заједничке понуде саставни део понуде чини споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.Споразум
садржи податке предвиђене чланом 81.став 4.
Понуда се сматра исправном ако испуњава и остале захтеве и услове из конкурсне
документације.
5. Разлози због којих понуда може бити одбијена
Неблаговремене и незапечаћене понуде биће враћене понуђачу неотворене.
Неодговарајуће и неприхватљиве понуде биће одбијене.
6. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења
Понуђачи могу тражити додатне информације и објашњења у вези са припремањем
понуде искључиво у писаном облику на адресу ЈП „ Топлификација“,Трг Радомира Вујовића бр
2,12000 Пожаревац или на адресу е-поште:jpt@toplifikacija.rs и igor.dubajic@toplifikacija.rs
најкасније до 5 дана пре истека рока за подношење понуда.Наручилац ће у року од три
дана од дана пријема захтева, писмено одговорити понуђачу и истовремено обавестити
све потенцијалне понуђаче који су примили конкурсну документацију у вези додатних
информација и објашњења
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „ Захтев за додатним
информацијама или појашњењењима конкурсне документације, ЈНМВ бр 1.2.6/2020
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 продужење рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда неручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку вршиће се у складу са чланом 20. Закона.
7. Начин измене, допуне и опозива понуде:
Пре истека рока за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин и у року који је одређен за подношење понуде.Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.Уколико се измена
понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу. Свако
обавештење о изменама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и
достављено са ознаком на коверти: „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну
набавку услуга - Услуге осигурања имовине и запослених , ЈНМВ бр 1.2.6/2020– НЕ ОТВАРАТИ“.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „ Топлификација“,Трг Радомира
Вујовића бр 2,12000 Пожаревац
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
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8. Цена
Цена (премија осигурања) је фиксна и треба да буде изражена у динарима, заокружена на
две децимале.
Понуђач даје цену за период осигурања од дванаест месеци.
Цена мора бити фиксна у току трајања издате полисе за осигурње имовине, лица , ауто
каско осигурања и ауто незгоде.
Цена ауто одговорности (обавезног осигурања власника моторног возила од
одговорности за штете причињене трећим лицима) подложна је измени у зависности од
примењеног система бонус-малус и у случју да надлежни државни органи промене цену.
Наручилац ће у тренутку регистрације возила платити цену која је обавезујућа према
важећим прописима.
Плаћање премије осигурања у износима који су утврђени полисама осигурања вршиће се
у једнаким месечним ратама, без обрачунате камате , до __________. у месецу за
предходни месец, осим за осигурање од ауто одговорности и ауто незгоде где се плаћање
премије обавља у целини, одмах по издавању полисе.
У цену морају бити урачунати сви накнадни и зависни трошкови.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
9. Понуде са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена, и биће одбијена.
10. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, као и евентуалних других
околности од којих зависи прихватљивост понуде
10.1 Рок плаћања је максимално 45 дана ,од дана фактурисања, на основу фактуредокумента који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење услуга које су
предмет јавне набавје.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
10.2.Услуге у овој јавној набавци ће се извршавати сукцесивно у току 2020/2021,по
валидним записницима о насталим штетама или извештајим анадлежних органа.
10.3 Време (рок) изласка на терен ради процене штете -У понуди је потребно доставити
уговор/е о радном ангажману за проценитеље штета на предмету осигурања у овој јавној
набавци (уговор о раду, уговор о делу, уговор о заступању или сл.)
10.4 Понуђач је дужан да уз понуду достави, потписане и од стране овлашћеног лица
оверене, Опште и Посебне (допунске) услове за сваку врсту осигурања која је предмет
јавне набавке и који ће бити саставни део Уговора о осигурању, под условом да нису у
супротности са условима наручиоца наведеним у конкурсној документацији.
11. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума
Критеријум за који се Наручилац определио за оцењивање понуда је у складу са чланом
85. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама – Економски најповољнија понуда.
У колико се након бодовања утврди да две или више понуда имају исти број пондера
(бодова), предност добија онај са нижом ценом, ако су идентичне цене следећи који ће
бити изабран на основу времена ( рок) изласка на терен ради процене штете.
У случају примене критеријума економски најповољнија понуда, а у ситуацији када
постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове,
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наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђала под условом да
разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и
најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист страног понуђача.
Ред. број
1.

Елемнти критеријума
Премија осигурања (цена)
Време (рок) изласка на терен ради
процене штете
Број месчних рата плаћање услуге

2.
3.

Број бодова
80
10
10

12. Начин оцењивања понуда
Избор између достављних понуда вршиће се рангирањем истих на основу следећих
елемената критеријума и пондера одређених за те критеријуме:

1. Критеријум - ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА (ЦЕНА)
Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 80 пондера
Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа укупна понуђена цена (премија)
осигурања без пореза исказана у обрасцу понуде са премијама које су понудили остали
понуђачи.
Понуда са најнижом понуђеном ценом (премијом) добија највећи број пондера (60
пондера).
Бодовање осталих понуђача биће извршено према формули:
Број пондера

80



A = најнижа понуђена цена,
Б = цена понуђача коме се обрачунавају пондери.

2. Критеријум – ВРЕМЕ (РОК) ИЗЛАСКА НА ТЕРЕН РАДИ ПРОЦЕНЕ ШТЕТЕ
Највећи број пондера по повом елементу критеријума износи 10 пондера.
Код овог елемента критеријума упоређиваће се најниже понуђено време изласка на терен
ради процене штете исказано у обрасцу понуде са понуђеним временима које су понудили
остали понуђачи.
Понуда са најнижим понуђеним временом изласка на терен ради процене штете добија
највећи број пондера (10 пондера).
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Ред. број
1.
2.
3.
4.

Начин оцењивања понуда:
ВРЕМЕ (РОК) ИЗЛАСКА НА ТЕРЕН РАДИ
ПРОЦЕНЕ ШТЕТЕ
до 1 (једног) часа
до 2 (два) часа
до 3 (три) часа
преко 3(три) часа

Број пондера
10
6
4
0

НАПОМЕНА: Код овог елемента критеријума бодоваће се понуђено време (рок)
изласка на терен ради процене штете исказана у сатима у одговарајућој рубрици
обрасца понуде.
3. Критеријум – БРОЈ МЕСЕЧНИХ РАТА ПЛАЋАЊА УСЛУГЕ
Највећи број пондера по повом елементу критеријума износи 10 пондера.
Начин оцењивања понуда:
Ред. број
1.
2.

Број месечних рата
6
12

Број пондера
4
10

НАПОМЕНА: Код овог елемента критеријума бодоваће се понуђени број рата исплате
услуга понуђен у рубрици обрасца структуре цене.
13. Додатна објашњења од понуђача
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача.
Уочене рачунске грешке у понуди наручилац ће уз сагласност понуђача исправити, и
позвати понуђача да се писмено сагласи са коригованим износом дате понуде, а уколико
се понуђач не сагласи са тим, његова понуда ће бити проглашена неважећом.
14. Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.
15. Средства финансијског обезбеђења
Понуђачи уз понуду достављају:
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и
захтев за регистрацију менице. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен
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уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
За испуњење уговорних обавеза, Понуђач се обавезује да Наручиоцу приликом
потписивања Уговора достави:
Бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла са
клаузулом „непозива“, „без приговора“ и „на први позив платива“, прописно потписану и
оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности
Уговора са свим трошковима без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од
примопредаје уговорених добара без примедбе Наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не
извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Понуђачу у року од 30
дана након извршења уговорених обавеза.
Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа:
 Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),
 Фотокопију Картона депонованих потписа
 Фотокопија Захтева за регистрацију менице
16. Рок у коме ће изабрани понуђач бити позван да закључи уговор
Понуђач ће бити позван да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона, приступи закључењу уговора. Ако понуђач чија је
понуда изабрана не потпише уговор у року од 5 дана од када му је достављен на потпис, и
не врати га наручиоцу, сматраће се да је одустао од уговора, а Наручилац ће уговор
закључити са првим следећим понуђачем који има највећи број пондера.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
17. Поверљивост података
Подаци, које понуђач оправдано у конкурсној документацији означи као поверљиве, биће
коришћени само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга
лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени
приликом отварања понуда као ни у даљем току поступка.
18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
19. Одустанак од доделе уговора
Наручилац задржава право да не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци ако
установи да ниједна понуда не одговара условима из конкурсне документације, или да су
све понуде неодговарајуће и неприхватљиве, као и из било ког другог објективног
разлога. О обустави поступка јавне набавке Наручилац ће објавити обавештење у року од
3 дана од донете одлуке.
20. Заштита права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:
Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, Позив на број:
50-016. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или ознакa јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права
подноси након отварања понуда (60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре
отварања понуда).
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:
Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, Позив на број:
50-016. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или ознакa јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права
подноси након отварања понуда (60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре
отварања понуда).
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
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(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.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона 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 рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
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 захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона о јавним набавкама, 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 не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права.
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Образац 6

III СТРУКТУРА ЦЕНЕ
за јавну набавку мале вредности бр.1.2.6/2020
Табела структуре трошкова:
 Oсигурање од пожара грађевинских објеката– ОСНОВНЕ ОПАСНОСТИ
Допунски ризици:
- излив воде из инсталација на први ризик (10% од суме осигураљња)
- земљотрес на пуну вредност
Предмет
Осигурања

СУМА
ОСИГУРАЊА

Дирекција
Топлификације
Трг Р. Вујовића
бр.2
Дежурна служба
Трг Р. Вујовића бр.
10
Помоћни
магацин дежурне
службе Трг
Р.Вујовића бр. 10
Топлопредајне
станице на
разним
локацијама у
Пожаревцу
Топлопредајне
станице у
стамбеним
објектима на
разним
локацијама у
Пожаревцу
Магацин
Топлификације у
кругу ФМ
"МОРАВА" Ђуре
Ђаковића бб

Година
изградње
грађевинског
објекта

Спратност
грађев.
објекта

Премија
Осигурања
за основне
опасности

Премија :
земљотрес
на пуну
вредност
излив воде из
инсталација
на I ризик
(10% ос СО)

Укупна
премија
осигурања

25,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

24,500,000.00

24,000,000.00

40,000,000.00

УКУПАН ИЗНОС У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.2.6/2020

15/ 42

ЈНМВ 1.2.6/2020

 Осигурање од пожара опреме у објектима

Допунски ризици:
излив воде из инсталација на први ризик (10% од суме осигурања)
- земљотрес на пуну вредност

предмет осигурања
Дирекција Топлификације
Трг Р. Вујовића бр.2
Дежурна служба
Трг Р. Вујовића бр. 10
Топлопредајне станице на
разним локацијама у
Пожаревцу
Топлопредајне станице у
стамбеним објектима на
разним локацијама у
Пожаревцу
Вреловод КостолацПожаревац
Магацин и Дежурна служба
Топлификације у кругу ФМ
Мораве, Ђ.Ђаковића бб

Износ на који се
осигурава
имовина

Премија
Осигурања
за основне
опасности

Премија :
земљотрес на пуну
вредност
излив воде из
инсталација на
ризик (10% ос СО)

Укупна
премија
осигурања

6,460,000.00
600,000.00
3,550,000.00

3,073,400.00
78,000,000.00
1.800,000.00

УКУПАН ИЗНОС У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А:

 Осигурање машина од ризика лома
ДОПЛАЦИ:
- откуп амортизоване вредности код делимичних штета
откуп одбитне франшизе
Предмет Осигурања

CISCO ruter, switch- 2 комада,
УТП инсталације, телефонски
апарати, фаx машина и друга
ТТ опрема у дирекцији
"Топлификација" и дежурној
служби
HP server, PC računari,
штампачи, скенери копир
апарати, UPS уређаји и остала
рачунарска опрема у

Износ на који се
осигурава
имовина

Премија
Осигурања

Доплаци за откуп
амортизације и
франшизе

Укупно

1.200.000,00

1.200.000,00
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дирекцији "Топлификација" и
дежурној служби и магацину
ЈП "Топлификација" у кругу
ФМ "Морава" Ђуре Ђаковића
бб у Пожаревцу
Грађевинска инсталација,
нисконапонска инсталација и
подземна инсталација
1.200.000,00
примарног и секундарног
дела топлификакционог
система
Електромотори,
циркулационе пумпе,
измењивачи топлоте,
калориметри, водомери,
аутоматика, електрична
5.400.000,00
бројила, вентили, хватачи
нечистоће, експанзионе
посуде, судови под
притиском, резервоари за
воду, компресори и друга
опрема смештена у
подстаницама
Прикључци за стамбене и
индивидуалне објекте,
надземни топловод
5.400.000,00
Пожаревац - Костолаци
носачи надземног цевовода
УКУПАН ИЗНОС У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А:

 Осигурање од ризика лома стакла
без учешћа у штети

Предмет Осигурања

Стакла у укупној површини од
30 м2 дебљине 5/6 мм Стоп
сол и 10м2 дебљине 3 мм

Сума осигурања

Премија
Осигурања

Укупно

200,000.00
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Осигурање од ризика од провалне крађе

5.Осигурање од ризика од провалне крађе
Ред.
број

Предмет Осигурања

Сума осигурања

Премија
Осигурања

Доплаци за откуп
амортизације и
франшизе

Укупно

Сав намештај и уређаји са машинама и апаратима у закључаним просторијама осигураника у:
1
дирекцији
2,800,000.00
Трг Р. Вујовића бр.2
2
просторијама дежурне службе
204,000.00
Трг Р. Вујовића бр. 10
3
Новац у каси, хартије од
вредности и друге
драгоцености у закључаним
1,000,000.00
сместилиштима у
просторијама дирекције Трг Р.
Вујовића бр.2
4
Новац у преносу од
просторија благајне ЈП
4,000,000.00
"Топлификације" до банке и
обратно
5
Канцеларије ЈП
"Топлификација" Пожаревац у
150,000.00
објекту ФМ"МОРАВА" Ђуре
Ђаковића бб
Залихе робе, сировина, полупроизвода, готовог производа, помоћног и потрошног материјала и ситног
инвентара у објектима осигураника у 5 објеката:
1
дирекцији ЈП"Топлификација"
300,000.00
Трг Р. Вујовића бр. 2,
2
дежурној служби и помоћном
магацину Трг Р. Вујовића бр.
700,000.00
10
3
магацину у кругу Фабрике
машина "МОРАВА"
2,000,000.00
Ђ.Ђаковића бб
4
Просторијама топлопредајне
100,000.00
станице у 7. Јула бр. 31
5
као и залихе смештене по
топлопредајним станицама на
500,000.00
разним локација у Пожаревцу
УКУПАН ИЗНОС У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А:
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6. Осигурање возила

1390

1+4
1+4

63

20.05.2013

06.07.11.

63

51

6б

6в

Износ
обавезног
осигурањ
а
од Ауто
одговорно
сти

Премија
Осигура
ња
Ауто
незгоде
возача
и
путника
:

Ауто каско
осигурање
са 20%
учешћа и
допунским
ризиком од
крађе,отку
пљено
апсолутно
учешће

Смрти160.000,
00
Инвалид
итета
320.000,
00

1.361.250,00

Сума осигурања

6а

1.003.000,00
1.147.500,00
1.379.400,00

Запреm. у cm3
1598
1390
1422

Носивост у kg
1020
640

1+1

Датум прве
Регист.
Датум
Истека
Регист.
Број
Седишта
20.06.11.

Снага
у kw

Број
мотора
198A30006614318

77

1+1

'10.

TMBEC15J7D3132701 TMBEC15J4B3202362 ZFA26300009093140 Број
шасије

'13.

TMBTEC5J9A5037442

PO 028 XF

'11.

CGG700263

'11.

CGG804500

PO 058 NS

4

2

Год.
Произ.

Регист.
Број нови
PO 020 JT

Skoda fabia clasic

PO 019 JĆ

Марка и тип
возила
Skoda fabia1.4 activ
clasic

3

Teretno
Škoda praktik 1.4 TDI

1

Teretno
Fiat nuovo doblo
cargo

Ред.
број

6. Осигурање возила: 6а) Обавезно осигурање од ауто одговорности; 6б) Од ауто незгоде; 6в) Каско
осигурање са 20% учешћа и допунским ризиком од крађе, по приложеној спецификацији:
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9

PO 058 NL

1+4

1390
1.147.500,00

1+4

1390

1.147.500,00

63

20.05.2013

63

20.05.2013

63

1.147.500,00

1390

1+4

20.05.2013

744.838,70

1242

1+4

2.591.599,00

1968

1+4

125

TMBAF63T6B9013443

ZFA18800000913151

TMBEC15J8D3132349

PO JPT-1

Škoda Super ambition 2.0
TDI

TMBEC15JXD3132692

'13.

TMBEC15J9D3132733

'13.

CFG103508

'13.

188A40003220661

'06.

CGG804526

PO119 243
PO 033 YP

6

CGG804592

PO 058 NU

Zastava 10

'10.

CGG804498

PO 058 NT

8

Skoda fabia clasic

7

Skoda fabia clasic

5

Skoda fabia clasic

ЈНМВ 1.2.6/2020
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14

12

'03.
51

1.056.488,14

355.000,00

1.056.488,14

1248

5

17.
10.
20
12

1.605.851,00

2800

1248

1+2

1116

43

1480

17.
10.
20
12

350

5

ZFA18800003907483

ZFA18800004095539
93,5

188A90003907483

'11

188A90004095539

'02.

VF3ZCPMNC17048007

PO 054 PŽ
'11
51

1+1

PO 066 BD

FIAT PUNTO CLASIC 1,3
JTD

851.032,70

1598

1+4

TMBEGF61317357136

PO-015 LY

Škoda Felicija LX 1,6

'01.

VX1128A0001301805

13

PO 043 BU

Teretno
Peugeot boxer
FT 350 LH 2
PO 017 ŽF

11

FIAT PUNTO CLASIC 1,3
JTD

10

Teretno
Zastava skala 1.1 poli c
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'05.

1.528.212,00

401.337,80

1.000 кг

2

1598

44

1124

5

971.615,00

1690

4

971.615,00

1690

4

XTA212140D2106487

XTA212140D2106485

ZFA26300009149280

PO 057 WP

212149963136

'11.

212149963164

'13.

198A30006724751

PO 057-WN

VAZ LADA NIVA 1,7

'13.

VX1145A0001085338

Fiat
,
Dob
lo
Car
go
1.6
MJ
Bas
e
L2

PO 049 ZI

VAZ LADA NIVA 1,7

15

HFX10FP6TPSA4229234

PO 0048-ĆA

17

16

ZASTAVA , KORAL IN L

18
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.2.6/2020

22/ 42

ЈНМВ 1.2.6/2020

100.000,00

160 кг

300 кг

AB-880-PO

AUTO PRIKOLICA

19

2007

6а) Укупан Износ обавезног осигурања са евентуално обрачунатим попустом у
РСД без пореза:
6б) Укупан износ премије осигурања од Ауто незгоде возача и путника у РСД :

6в) Укупан износ Ауто каско осигурања са 20% учешћа и допунским ризиком од крађе и са откупљеним
апсолутним учешћем у штети у РСД без пореза:
Напомена:

Сва наведена возила су у власништву ЈП ''Топлификација'' Пожаревац.
У колони 6б) Од „ауто незгоде“ исказана је осигурана вредност по једном
регистрованом месту.

8. Колективно осигурање свих запослених у ЈП “Топлификација” од последица незгоде
Предмет Осигурања
Осигурана сума
Премија Осигурања по
Укупно за 83 запослених
по запосленом
запосленом

Услед инвалидитета
2,500,000.00
услед несрећног случаја 1,500,000.00
смрти
УКУПАН ИЗНОС У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А:
9. Допунско здравствено осигурање свих запослених у ЈП „Топлификација“
Предмет Осигурања
Осигурана сума Премија Осигурања по Укупно за 83 запослених

по запосленом
Допунско здравствено
осигурање за случај хирушке
300,000.00
интервенције
Допунсксо здравствено
осигурање од тежих болести и
300,000.00
последица тежих болести
УКУПАН ИЗНОС У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А:

запосленом
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач.
2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) 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);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).



ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.2.6/2020

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
1.Да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда
ISO-9001:2008 и поседује важећи сертификат.
2.Да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих 6(шест) месеци пре
објављивања позива за подношење понуде. : Потврда народне банке Србије (НБС)
о броју дана неликвидности
3.Број и квалитет ангажованих кадрова:копије доказа о радном статусу(уговори о
раду,уговори о делу или уговор о ангажовању по било ком основу који је регулисан
законом) за сваког запосленог појединачно.Број и квалитет радно ангажованих
кадрова се односи на звање:дипломирани економиста,дипломирани
правник,лекар-цензор,дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани
инжењер машинства, дипломирани грађевински инжењер.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 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.
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 подуговарачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подуговарачаа (Образац изјаве подуговарача бр 3 потписану од стране
овлашћеног лица подуговарача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

1,Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета – копија важећег
сертификата ISO 9001:2008
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група
понуђача кумулативно.
2. : Потврда народне банке Србије (НБС) о броју дана неликвидности
3. Kопије доказа о радном статусу(уговори о раду,уговори о делу или уговор о
ангажовању по било ком основу који је регулисан законом) за сваког запосленог
појединачно
Понуђач односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца
о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи по доношења одлуке, односно закључења уговора односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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Образац бр 1
4. 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 ________________________________________________у поступку јавне набавке
broj 1.2.6/2020 Јавна набавка Услуге осигурања имовине и запослених.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;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива за подношење понуде;
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
гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац бр 1а
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...........................[навести предмет јавне набавке]
број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
 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;
 Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
 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:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Obразац бр. 2.
1.НАСТУПА САМОСТАЛНО
2.НАСТУПА СА ПОДУГОВАРАЧИМА
3.ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА –1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив Понуђача:
Седиште Понуђача:
Одговорна особа (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:
Текући рачун привредног друштва и
назив банке
Матични број предузећа:
Порески идентификациони број предузећа
(ПИБ):

Датум: .........................................

Потпис: .............................................

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУЂАЧИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ, ОБРАЗАЦ ЈЕ ПОТРЕБНО
КОПИРАТИ И ПОПУНИТИ ЗА СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНО – ОРИГИНАЛ ПОПУЊАВА НОСИЛАЦ
ПОСЛА
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Образац бр.3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НАСТУПАЈУ СА ПОДУГОВАРАЧЕМ / ПОДУГОВАРАЧИМА
У вези са горе наведеном јавном набавком, изјављујемо да наступамо са следећим
подуговарачем / подуговарачима
Ред.
Бр.

Назив подуговарача

Врста послова коју ће
обављати

Напомена

1

2

3

4

5

6

7

8

У
.

,
. 2020. год.

Подуговарач,
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Образац бр.4
КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ
У вези са горе наведеном јавном набавком наступају као група Понуђача и солидарно
одгововарају за закључење и извршење уговора о пружању услуга.
Ред.
бр.
1

ПОНУЂАЧ

Врста послова коју ће
обављати

Носилац посла

(назив понуђача,
седиште
понуђача)
(потпис
одговорног
лица)
Врста послова коју ће oбављaти
2
______________________________
(назив понуђача, седиште понуђача)
______________________________М.П.
(потпис одговорног лица)
3
______________________________
(назив понуђача, седиште понуђача)
______________________________М.П.
(потпис одговорног лица)
4
______________________________
(назив понуђача, седиште понуђача)
______________________________М.П.
(потпис одговорног лица)

У
,
Група понуђача,
.......... . .......... . 2020. год.
.....................................
За сваки изведени посао образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац бр. 5.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
При састављау понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати
смо са сви условима наружиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и
обрасце) о испуњености обавезних услова:
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)
Број прилога

Документ

Прилог уз понуду

ПРИЛОГ БР.1

Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра
надлежног Приврдног суда

да

не

ПРИЛОГ БР.2

Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих
послова
Потврда Привредног суда и Прекршајног суда

да

не

да

не

Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде о измирењу доспелих
пореза и доприноса и уверења надлежне
локалне самоуправе о измерњу обавеза по
основу изворних локалних јавних прихода
Важећа дозвола за обављање послова
осигурања издата од стране Народне банке
Србије

да

не

да

не

Потписани и од стране овлашћеног лица
оверени Општи и Посебни (допунски ) услови
за сваку врсту осигурања која је предмет јавне
набавке
Сертификат ISO 9001:2008

да

не

да

не

Бланко сопствена меница за озбиљност понуде,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично
овлашћење, са назначеним износом од 10% од

да

не

ПРИЛОГ БР.3

ПРИЛОГ БР.4

ПРИЛОГ БР.5

ПРИЛОГ БР.6

ПРИЛОГ БР.7

ПРИЛОГ БР.8
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ПРИЛОГ БР.9

укупне вредности добара из понуде без ПДВ-а.
Достављају сви понуђачи. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и
захтев за регистрацију менице. Рок важења
менице је 30 дана од дана отварања понуда.
(важи само за изабраног понуђача)
Бланко
сопствену
меницу
као
средство
обезбеђења за добро извршење посла, прописно
потписану и оверену, са меничним овлашћењем за
попуну у висини од 10% од вредности понуде,
односно Уговора, без ПДВ-а и са роком важности
који је 30 дана дужи од рока важења Уговора. Уз
меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу и захтев за регистрацију менице.
Напомена: Доставља понуђач коме је додељен
уговор

да

не

ПРИЛОГ БР.10

Потврда народне банке Србије (НБС) о броју
дана неликвидности

да

не

ПРИЛОГ БР.11

Копије доказа о радном статусу(уговори о
раду,уговори о делу или уговор о ангажовању
по било ком основу који је регулисан законом)
за
сваког
запосленог
појединачно
дипломирани
економиста,дипломирани
правник,лекар-цензор,дипломирани инжењер
електротехнике,
дипломирани
инжењер
машинства,
дипломирани
грађевински
инжењер

да

не
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ОБРАСЦИ:
Образац бр. 1

Изјава понуђача о испуњености услова из чл.75

да

не

Образац бр. 1а

Изјава подизвођача о испуњености услова из чл.75

да

не

Образац бр. 2

Подаци о понуђачу

да

не

Образац бр. 3

Изјава понуђача који наступа са подуговарачем
Изјава понуђача који
заједнички подносе
понуду
Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана
групе понуђача

да
да

не
не

да

не

Образац структуре цене

да

не

Образац бр. 7

Образац понуде

Образац бр. 8

Образац трошкова
припреме понуде

да
да

не
не

да

не

Образац бр. 4
Образац бр. 5

Образац бр. 6

Образац бр. 9

Образац модела уговора

Образац бр. 10

Образац изјаве о независној понуди

да

не

Образац бр. 11

Изјава о поштовању прописа о заштити животне средине,
о заштити на раду и запошљавања

да

не

Напомена: Образац оверава овлашћено лице.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача

У ..................................,
.......... . .......... . 2020. год.

Потпис овлашћеног лица,
................................................
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Образац бр.7
Јавна набавка услуга – Услуге осигурања имовине и запослених
Понуђач:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА бр. _________ , од ______________. године
I)
ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ
БЕЗ ПОРЕЗА
ПОРЕЗ
УКУПНО СА ПОРЕЗОМ
ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
И НЕКИХ ДР. ОПАСНОСТИ-ГО
ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА
И НЕКИХ ДР. ОПАСНОСТИ-ОПРЕМА

ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД
ЛОМА
ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА
ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОВАЛНЕ
КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
II)
ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ
БЕЗ ПОРЕЗА

ПОРЕЗ

УКУПНО С ПОРЕЗОМ

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ
РАДНИКА ОД ПОСЛЕДИЦЕ
НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ
УКУПНА ПОНУЂЕНА
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
III)
ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ
БЕЗ ПОРЕЗА

УКУПНО С
ПОРЕЗОМ

ПОРЕЗ

КАСКО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ
ВОЗИЛА
УКУПНА ПОНУЂЕНА
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
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IV)
ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ
БЕЗ ПОРЕЗА

УКУПНО С
ПОРЕЗОМ

ПОРЕЗ

ОСИГУРАЊЕ ОД АУТО НЕЗГОДЕ
УКУПНА ПОНУЂЕНА
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
V)
ИЗНОС ГОДИШЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ
БЕЗ ПОРЕЗА

УКУПНО С
ПОРЕЗОМ

ПОРЕЗ

ОСИГУРАЊЕ ОД
АУТООДГОВОРНОСТИ
УКУПНА ПОНУЂЕНА
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА

УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА БЕЗ ПОРЕЗА(I+II+III+IV+V) износи ___________________рсд
словима______________________________________________________________________
УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА са порезом (I+II+III+IV+V) износи ___________________рсд
словима______________________________________________________________________

Напомена: Премију за осигурање моторних возила од аутоодговорности треба понудити
према стандардном премијском степену Р-00. Приликом обрачунавања премије ће се
обрачунавати бонус и малус, с тим што ће се осигурање вршити сукцесивно по истеку
полисе осигурања.
Приликом формирања понуде за КАСКО осигурање узети у обзир следеће:
1)учешће у штети: 20% од износа штете, минимално 0,00 евра;
2)територијална важност осигурања: Србија
3)обим осигуравајућег покрића: потпуно КАСКО осигурање са укљученим ризиком
од крађе
4) Код осигурања ауто незгоде осигуране суме су: за смрт 160.000,00 за
инвалидитет 320.000,00
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1. Важност понуде је (минимум 30 дана од дана отварања понуде) _________ дана.
2. Рок извршења услуга је _________ дана од дана настанка осигураног случаја,
односно од писменог захтева Наручиоца услуга (најдуже 10 дана).
3. Време (рок) изласка на терен ради процене штете у минутима/ сатима износи
________________ минута/часова.

У ..................................,
.......... . .......... . 2020. год.

Понуђач,
........................................

Напомена: Понуда обухвата период од годину дана (12 месеци) од дана потписивања.

У понуди је потребно доставити уговор/е о радном ангажману кадрова на предмету
осигурања у овој јавној набавци (уговор о раду, уговор о делу, уговор о заступању или сл.)
-Понуђач је дужан да уз понуду достави, потписане и од стране овлашћеног лица оверене,
Опште и Посебне (допунске) услове за сваку врсту осигурања која је предмет јавне
набавке и који ће бити саставни део Уговора о осигурању, под условом да нису у
супротности са условима наручиоца наведеним у конкурсној документацији.
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Образац бр. 8
Понуђач _____________________________________________________________
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Врста трошкова

Вредност

Укупно без ПДВ-а
ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом

100%

Напомена: Исписује понуђач
Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених
трошкова уколико наручилац предеметни поступак јавне набавке обустави из разлога који
су на страни наручиоца, сходно члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12,68/15)
Напомена:
- од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме
понуде (на пример: трошкови прибављања средства финансијског обезбеђења,
трошкови овере доказа о испуњености услова, трошкови израде узорака или
модела, итд.);
- образац трошкова припреме понуде попуњавања подизвођачи који су имали
наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади;
- остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним
набавкама Сл. Гланик РС бр. 124/12,68/2015);
- у колико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није
дужан да му надокнади трошкове.
У ..................................,
.......... . .......... . 2020. год.

Понуђач,
...............................
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Образац бр. 9
М ОД ЕЛ У ГО В О РА
Модел уговора понуђач мора да попуни, , потпише и овери печатом чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора.
ЈНМВ 1.2.6 УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА, ул Трг Радомира Вујовића. 2 Пожаревац, матични број
07351682, ПИБ 101971396, коју заступа Извршни директор економских, правних и
комерцијалних послова ЈП Топлификација Пожаревца, Коста Јеремић, дипл.
економиста.( у даљем тексту: Осигураник) и
1. ______________________________________________________________________,
са седиштем у ____________________,улица_______________________ број _____,
ПИБ ________________, мат.бр. _______________, кога заступа директор
__________________________ (у даљем тексту: Осигуравач)
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Уговарач осигурања, као наручилац, на основу одлуке о покретању
поступка бр. 1991/2 од 27.04.2020 спровео поступак за јавну набавку мале
вредности. * (попуњава Наручилац)
- да је Осигуравач доставио понуду број ______________, која у потпуности
одговара спецификацији из позива понуђачима за подношење понуда,
налази се у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.
* (попуњава Наручилац)
Члан 2.
Предмет уговора је набавка услуга осигурања, у складу са спецификацијом датом у
понуди и посебним техничко-технолошким захтевима из конкурсне документације.
На сва осигурања закључена у смислу овог уговора Осигуравач ће примењивати
следеће Услове осигурања
 Општим условима за осигурање имовине;
 Условима за осигурање од опасности пожара и неких других опасности;
 Условима за осигурање машина од лома и неких других опасности;
 Условима за осигурање од провалне крађе и разбојништва;
 Условима за осигурање стакла од лома
 Условима колективног осигурања запослених од последица незгоде.
 Условима за комбиновано осигурање моторних возила (ауто каско)
 Условима за обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности
за штету причињену трећим лицима.
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у складу са понудом бр. _______ од __________године, која чини саставни
део овог уговора. * (попуњава Наручилац)
2.Остале интересе чије је осигурање регулисано важећим условима осигурања и
Тарифама премије или се посебно уговарају.
Члан 3.
Укупна вредност уговореног посла из члана 1. овог уговора износи
________________ динара (и словима:
_____________________________________________________________________
) без пореза на премију, односно ______________ динара (и словима:
________________________________________________________) са порезом на
премију.
Уговарач осигурања се обавезује да ће премије осигурања по закљученим полисама
уплаћивати Осигуравачу након издавања фактура од стране осигуравача (до ______. у
месецу за предходни месец), осим плаћање премије за осигурање од ауто одговорности
и ауто незгоде које ће се вршити приликом регистрације сваког возила.
Уговарач осигурања је дужан да плаћа премију осигурања у износима који су утврђени
полисама осигурања, у једнаким месечним ратама, без обрачуна камате,осим плаћања
премије за осигурање од ауто одговорности и ауто незгоде које ће се вршити одједном, у
целости, приликом регистрације сваког возила.
На сва осигурања закључена у смислу овог уговора Осигуравач ће примењивати Опште и
Посебне Услове осигурња у складу са понудом бр. _______ од __________године, која
чини саставни део овог уговора.
Члан 5.
Плаћање штете
Када се догоди осигурани случај Осигуравач је дужан да исплати осигурану суму-накнаду у
року и на начин утврђен Општим условима за осигурање имовине Осигуравача.
Члан 6.
Уговор се закључује на период од годину дана од дана потписивања уговора обе стране.
Члан 7.
8.1. Овај уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране и
када Осигуравач услуге преда Осигуранику меницу за добро извршење посла, прописно
потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности
Уговора, без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока важења Уговора
8.2. Овај Уговор се закључује на период од годину дана и почиње да важи од дана када га
потпишу обе уговорне стране.
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Члан 8.
Саставни део Уговора су и, потписани и од стране овлашћеног лица оверени, Општи и
Посебни Услови за сваку врсту осигурања, а који нису у супротности са условима
Уговарача-наручиоца из конкурсне документације
Члан 9.
Овај уговор се може раскинути споразумно, или писаним отказом било које уговорне
стране, уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је била
на то упозорена писаним путем. Отказни рок је 45 дана. Уговор се не може раскинути, или
отказати све док уговорне стране не измире уговорне обавезе.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. У немогућности
споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.
Члан 11.
Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми - Анексом, уз обострану
сагласност уговорних страна.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране,заводног печата ЈП
Топлификација.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 примерка задржава
наручилац, а 2 примерка задржава пружалац услуга.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА,
ЈП „ ТОПЛИФИКАЦИЈА“
_______________________
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ
ПОСЛОВА
Коста Јеремић, дипл. економиста

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА,
________________________
________________________
(Овл. лице понуђача)
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Образац бр.10

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........................[навести предмет јавне набавке], бр .............
[навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача

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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Образац бр.11

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, О
ЗАШТИТИ НА РАДУ И ЗАПОШЉАВАЊУ

Понуђач
_____________________________________________________________изјављује, под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је за јавну набавку мале вредности
1.2.6/2020 услуга ________ – Услуге осигурања имовине и запослених , да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању у условима
рада, заштити животне средине.

У ..................................,

Понуђач,
.

.......... . .......... . 2020. год.

............................
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