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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА

___________________________________________________________________________
____
Трг Слободе 10, Зрењанин, тел: 023/315-0128
e-mail:javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs
www.zrenjanin.rs

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/20-услуге

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

број 404-3-6-6/2020-IV

Предаја до 10.03.2020. до 09,00 часова

Отварање 10.03.2020

ПАРТИЈА I - Путно здравствено осигурање запослених Градске Управе града
Зрењанина у 10,00 часова

ПАРТИЈА II -Каско осигурање службених возила Градске управе града
Зрењанина у 11,00 часова

ПАРТИЈА III -Колективно осигурање запослених и осигурање имовине
Градске управе града Зрењанина у 12,00 часова

ЗРЕЊАНИН, ФЕБРУАР 2020. године
(укупно 78 страна)
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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/15 у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”
бр.86/2015) , Правилника о допуни правилника о обавезмним елементимаконкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр.41/2019),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-3-6-2/2020-IV
од 25.02.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-3-6-3/2020-IV
од 25.02.2020. године припремљена је:

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО
ИСПОРУКЕ

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ИСТИХ

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

VI ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 1 – Понуда
ОБРАЗАЦ 2 – Структура понуђене цене, са упутством како да се понуди
ОБРАЗАЦ 3 - Образац трошкова припреме понуде
ОБРАЗАЦ 4- Изјава о независној понуди
ОБРАЗАЦ 5 - Изјава о поштовању обавеза који произилазе из важећих прописа о

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на

снази у време подношења понуде
ОБРАЗАЦ 6 Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за понуђача
ОБРАЗАЦ 7- Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за подизвођача
ОБРАЗАЦ 8- Изјава о испуњавању обавезних услова из чл.75. ЗЈН за члана групе

понуђача
ОБРАЗАЦ 9- Изјава о испуњавању додатних услова иу чл.76.став 2. ЗЈН

VII MOДЕЛ УГОВОРА

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Градска управа града Зрењанина
Адреса: Трг Слободе 10 23000 Зрењанин
Матични број: 08002266; ПИБ:102506213
Интернет страница наручиоца: www.zrenjanin.rs
Врста поступка јавне набавке: Наручилац спроводи јавну набавку мале вредности;
Предмет јавне набавке: услуге
Контакт особа: Миловановић Здравка тел. 023 315-0127; Душан Куриџа, официр, тел
064/811-6530 за техничка питања

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке су услуге осигурања

2. Јавна набавка је обликована у 3 партије, и то:
ПАРТИЈА I Путно здравствено осигурање запослених Градске управе града

Зрењанина.
ПАРТИЈА II Каско осигурање службених возила Градске управе града Зрењанина
ПАРТИЈА III Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске

управе града Зрењанина

3.Назив и ознака из општег речника набавке за набавку услуге осигурања
ОРН 66000000- финансијске услуге и услуге осигурања

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
И СЛ.

Техничка спецификација за јавну набавку услуге осигурања

ПАРТИЈА I

ПОДРУЧЈА Временски интервал
путовања

Сума
осигурања

Земље Европске уније и државе Шенгена Од 1 до 7 дана 30.000 еура
Остале земље Европе Од 1 до 7 дана 30.000 еура
Северна Америка Од 1 до 7 дана 30.000 еура
Јужна Америка Од 1 до 7 дана 30.000 еура
Аустралија Од 1 до 7 дана 30.000 еура
Азија Од 1 до 7 дана 30.000 еура
Африка Од 1 до 7 дана 30.000 еура
Нови Зеланд Од 1 до 7 дана 30.000 еура
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ПАРТИЈА II

SLUŽBENA VOZILA GRADA ZRENJANINA - GRADSKE UPRAVE
stanje na dan 03.02.2020.godine

RED
BR.

VOZILO I
REG. OZNAKA

GOD.
PROIZ
V.

Rad. Zap.
Snaga

PRVA
REGISTRA.

REGISTRA.
VAŽI DO…

BROJ ŠASIJE

1. DODGE AVENGER2.0
ZR 056-HZ

2007. 1998 ccm3
115 KW/156

21.11.2007. 22.12.2020. 1B3ACN6B08N110290

2. FIAT FREEMONT 2,0
ZR 147-MR

2012. 1956 ccm3
103 KW/138

19.02.2013. 19.02.2021. 3C4PFABY7CT242149

3. FIAT TIPO 1,4
ZR 127-FC BENZNIN/TNG

2018. 1368 ccm3
70 KW/94

23.01.2020. 23.01.2021. ZFA35600006M46540

4. FIAT PUNTO 1,2
ZR 058-CG

2011. 1242 ccm3
44 KW/59

01.03.2013. 23.03.2020. ZFA18800007034695

5. FIAT PUNTO 1,2
ZR 058-CH

2011. 1242 ccm3
44 KW/59

01.03.2013. 06.03.2020. ZFA18800007034705

6. FIAT PUNTO 1,2
ZR 058-CI

2011. 1242 ccm3
44 KW/59

01.03.2013. 06.03.2020. ZFA18800007035307

7. FIAT PUNTO 1,2
ZR 108-SZ

2010. 1242 ccm3
44 KW/59

30.05.2010. 29.05.2020. ZFA18800007026231

8. FIAT PUNTO 1,2
ZR 133-IC

2010. 1242 ccm3
44 KW/59

13.05.2010. 15.05.2020. ZFA18800007024370

9. OPEL KORSA 1,2
ZR 012-AM

2011. 1229 ccm3
63KW/84

05.04.2011. 04.04.2020. WOLOSDL68B4201091
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10. OPEL KORSA 1,2
ZR 012-AL

2011. 1229 ccm3
63KW/84

05.04.2011. 04.04.2020. WOLOSDL68B42010976

11. SUZUKI SX4 1,6
ZR 008-IJ

2008. 1586 ccm3
79 KW/106

28.02.2008. 09.04.2020. JSAGYC21S00102304

12. ŠKODA RAPID ACTIVE 1,2
ZR 068-VF

2014. 1198 ccm3
55 KW/75

25.07.2014. 13.08.2020. TMBAH4NH3F4007156

13. ŠKODA FABIA AMBITION 1,0
ZR 084-UW

2016. 999 ccm3
55 KW/75

02.09.2016. 02.09.2020. TMBEB2NJ6HZ024498

14. ŠKODA FABIA 1,0 MPI
ZR 132-KF

2018. 999 ccm3
55 KW/75

30.04.2020. 30.04.2020. TMBEB2NJ9KZ071709

15. ŠKODA FABIA 1,0 MPI
ZR 132-KD

2018. 999 ccm3
55 KW/75

30.04.2020. 30.04.2020. TMBEB2NJ0KZ073011

16. ŠKODA FABIA 1,0 MPI
ZR 132-KC

2020. 999 ccm3
55 KW/75

30.04.2020. 30.04.2020. TMBEB2NJ1KZ081005

17. ŠKODA FABIA 1,0 MPI
ZR 132-KE

2020. 999 ccm3
55 KW/75

30.04.2020. 30.04.2020. TMBEB2NJ7KZ110653

18. ŠKODA FABIA 1,0 MPI
ZR 132-KG

2020. 999 ccm3
55 KW/75

30.04.2020. 30.04.2020. TMBEB2NJ5KZ114524

19. CITROEN JUMPER2,2
ZR 040-NT

2008. 2198 ccm3
74 KW/99

12.11.2009. 11.11.2020. VF7YCAMFC11572655

20. DACIA DUSTER Ambiance 1,6 16V
ZR 066-HČ

2013. 1598 ccm3
77 KW/103

20.02.2014. 20.02.2021. UU1HSDC5E49763902

21. DACIA DUSTER Ambiance 1,6 16V
ZR 072-VA

2014. 1598 ccm3
77 KW/103

05.01.2015. 05.01.2021. UU1HSDC5E51623443

22. DACIA DUSTER Ambiance 1,6 16V
ZR 077-ĆL

2015. 1598 ccm3
84 KW/114

20.08.2015. 20.08.2020. UU1HSDCVE53751260

23. DACIA DUSTER Ambiance 1,6 16V
ZR 077-ĆN

2015. 1598 ccm3
84 KW/114

20.08.2015. 20.08.2020. UU1HSDCVE53741287
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24. DACIA DUSTER Ambiance 1,6 16V 4x4
ZR 083-IP

2016. 1598 ccm3
84 KW/112

29.06.2016. 29.06.2020. UU1HSDCVG55030166

25. DACIA DUSTER Ambiance 1,6 16V 4x4
ZR 083-IY

2016. 1598 ccm3
84 KW/112

29.06.2016. 29.06.2020. UU1HSDCVG54839581

26. DACIA DUSTER Ambiance 1,5 DCI 110
ZR 083-JŠ

2016. 1461 ccm3
80 KW/107

30.06.2016. 30.06.2020. UU1HSDJ9G54756104

27. DACIA SANDERESTEPWAY Ambiance 0,9TCE
ZR 076-FK

2015. 898 ccm3
66 KW/88

15.07.2015. 15.07.2020. UU155DA1C53536026

28. DACIA SANDERESTEPWAY Ambiance 0,9TCE
ZR 096-VJ

2015. 898 ccm3
66 KW/88

15.07.2015. 15.07.2020. UU155DA1C53536027

29. DACIA SANDERESTEPWAY Ambiance 0,9TCE
ZR 066-HĆ

2013. 898 ccm3
66 KW/88

20.02.2014. 20.02.2021. UU155DAAC49846752

30. DACIA SANDERESTEPWAY Ambiance 0,9TCE
ZR 066-HC

2013. 898 ccm3
66 KW/88

20.02.2014. 20.02.2021. UU155DAAC49846753

31. LADA KALINA CROSS
ZR 090-PK

2017. 1596 ccm3
64 KW/86

12.05.2017. 12.05.2020. XTA219410H0114521

32. LADA KALINA CROSS
ZR 090-PL

2017. 1596 ccm3
64 KW/86

12.05.2017. 12.05.2020. XTA219410H0112589

33. LADA KALINA CROSS
ZR 090-PM

2017. 1596 ccm3
64 KW/86

12.05.2017. 12.05.2020. XTA219410H0112588

34. LADA KALINA CROSS
ZR 091-IA

2017. 1596 ccm3
64 KW/86

08.06.2017. 08.06.2020. XTA219410H0114437

35. LADA KALINA CROSS
ZR 091-IB

2017. 1596 ccm3
64 KW/86

08.06.2017. 08.06.2020. XTA219410H0114841

36. AUDI A6 3.0 TDI qattro tipronic
ZR 106-FF

2008. 2967 ccm3
171 KW/235

03.07.2008. 02.09.2020. WAUZZZ4F98N149549

37. OPEL ASTRA GL 1,6
ZR 097-AN

2000. 1598 ccm3
74KW/102

21.06.2000. 14.11.2020. W0L0TGF69Y5145482
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38. VOLKSVAGEN,VW CRAFTER
ZR 143-OE

2020. 1968 ccm3
130 KW/177

21.11.2020. 21.11.2020. VW1ZZZSYZK9077122
bela

39. ISUZU D-MAX ZR 085-
ER

2016. 2499 ccm3
120 KW/160

27.09.2016. 27.09.2020. MPATFS86JFT029051
Teretno vozilo

40. ISUZU D-MAX
ZR 085-ES

2016. 2499 ccm3
120 KW/160

27.09.2016. 27.09.2020. MPATFS86JFT029050
Teretno vozilo

41. JUGO KORAL 1,1 In
ZR 124-FX

2007. 1116 ccm3
40,5 KW/54

07.12.2007. 07.12.2020. VX1145A0001111489

42. JUGO KORAL 1,1 In
ZR 124-VH

2007. 1116 ccm3
40,5 KW/54

07.12.2007. 07.12.2020. VX1145A0001111422

43. LADA NIVA 1,7 I 4x4
ZR 110-AK

2011. 1690 ccm3
61 KW/82

03.06.2011. 06.06.2020. XTA212140B2006128

44. LADA NIVA 1,7 I 4x4
ZR 110-AJ

2011. 1690 ccm3
61 KW/82

03.06.2011. 06.06.2020. XTA212140B2006130

45. LADA NIVA 1,7 I 4x4
ZR 108-LZ

2011. 1690 ccm3
61 KW/82

18.05.2011. 17.05.2020. XTA212140B2001264

46. LADA NIVA 1,7 I 4x4
ZR 126-LH

2011. 1690 ccm3
61 KW/82

19.05.2011. 18.05.2020. XTA212140B2001351

47. LADA NIVA 1,7 I 4x4
ZR 088-MW

2011. 1690 ccm3
61 KW/82

19.05.2011. 19.05.2020. XTA212140B2001352

48. LADA NIVA 1,7 I 4x4
ZR 115-EP

2009. 1690 ccm3
59,5 KW/79

11.08.2009. 11.08.2020. XTA2121409191932106

49. CATERPILLAR 428 F2
ZR ACL-86

2016. 4400 ccm3
70 KW/94

27.09.2016. 27.09.2020. CAT0428FLHW00572
Radna mašina

50. CATERPILLAR 428 F2
ZR ACL-87

2016. 4400 ccm3
70 KW/94

27.09.2016. 27.09.2020. CAT0428FLHW00570
Radna mašina

51. CATERPILLAR 428 F2
ZR ACL-88

2016. 4400 ccm3
70 KW/94

27.09.2016. 27.09.2020. CAT0428FLHW00571
Radna mašina
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52. MOTORFLEX KANDLI 15
AD-742 ZR

2016. 04.04.2020. 04.04.2020. T3JAT051TGB000411
Priključno vozilo

53. MOTORFLEX KANDLI 21
AD-737 ZR

2016. 02.04.2020. 02.04.2020. T3JAT071TGB000215
Priključno vozilo

54. KNEZEV TRAILERS LIGHT 17
AD-740 ZR

2017. 03.04.2020. 03.04.2020. T3KE02075HB000420
Priključno vozilo

55. KNEZEV TRAILERS LIGHT 23
AD-736 ZR

2017. 02.04.2020. 02.04.2020. T3KE02075HB000465
Priključno vozilo
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ПАРТИЈА III Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе

а) -Колективно комбиновано осигурање лица од последица несрећног случаја – незгоде

број радника: 356
сума осигурања за случај трајног инвалидитета: 800.000,00 динара
сума осигурања за случај смрти услед незгоде: 400.000,00 динара

-Допунско здравствено осигурање

сума осигурања за хирушке интервенције(покриће преко 600 хирушких
интервенција односно операција):150.000,00 динара

сума осигурања за теже болести:150.000,00 динара

Напомена: период важења осигурања је од 15.03.2020.године
до 15.03.2021. и важи у току и ван вршења редовног
занимања ( свих 24 часа)

б) Осигурање имовине Градске управе града Зрењанин
(подаци о вредности имовине: зграда и опреме Градске управе града Зрењанин, пословног и
стамбеног простора којим располаже Градска управа Зрењанин )

Бруто вредност
31.12.2019.

1 Грађевински објекти, пословне зграде
и пословни простор 2.877.499,432,56

.1. a) Стакла
- 4 мм површине..................9.288 м2
- термопан..............................486 м2
- витраж....................................12 м2
- светларник-призме................11 м2
- украсно стакло.......................15 м2
- армирано стакло......................3 м2
- мат стакло..............................34 м2
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б) вредност стакала за 1м2 по врстама

Редни
број

Врста стакла вредност стакла са
уградњом по 1м2

1. 4мм површина 1.500,00 динара
2. Термопан 3.000,00 динара
3. витраж 25.000,00 динара
4. Светларник-призме 5.500,00 динара
5. Украсно стакло 2.500,00 динара
6. Армирано стакло 3.000,00 динара
7. Мат стакло 2.500,00 динара

* Вредности стакла је дата за 1м2 по врстама . Понуђачи су дужни да у дефинисању сума
осигурања у « Тарифи V Лом стакла » у обрасцу А понуда испоштују захтев Наручиоца да
суму осигурања дефинишу као производ вредности стакла по 1м2 и површина из предходног
става.

2. Механичка опрема у саставу
грађевинских објеката

2.1 Комуникациона опрема 4.099.682,88
2.2 Опрема (ватрогасни апарати,

децимална вага и сатови) 0
2.3. Опрема за снимање (за видео надзор, камере и остало) 2.374.605,95
2.4. Остало 96.307.635,76

УКУПНО: 2.1. – 2.4. 102.781.924,59

3. Опрема 15.920.630,47

4. Рачунарска опрема 15..229.656,34

- Рачунари 334 комада
- Сервери 13 комада
- Лаптопи 35 комада
- Штампачи 185 комада
- Таблати 77 комада
- Остало (упс,писаће машине...) 245 комада
- Скенери 62

____________________________________________
УКУПНО: 1 – 4 3.011.431.643,96
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. и 76 ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.Обавезни услови

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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) предвиђена је

5) 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

2. Додатни услови(важи само за партију II и III)

Да има потребан:
Финансиски капацитет:
- да је понуђач на дан 31.12.2018. године располагао разликом између расположиве и
захтеване маргине солветности за неживотно осигурање/реосигурање у износу од
2.000.000.000,00 дин.
-да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих шест месеци који предходе
месецу објављивања позива за подношење понуда
Пословни капацитет;
-да понуђач има усаглашен систем пословања по захтевима ИСО 9001,ИСО 10002 и ИСО
27001 чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно признатим системом
квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа.
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УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76 ЗЈН , а у складу са чланом 77 став
4. ЗЈН понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Докази за испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверење 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; 2) 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; 3) 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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: 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.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Понуђач напред наведене доказе не доставља већ доставља :
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ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА из чл. 75. став 1 тачка 1,2,4 ЗЈН за
понуђача, подизвођача, члана групе понуђача (за све учеснике у заједничкој понуди) - у
зависности како понуђач наступа. (Обрасци из конкурсне документације)

2) Доказ за испуњеност обавезног услова из члана 75 став 1. тачка 5 ЗЈН

- Важећa дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набавке, издата од
стране Народне банке Србије;

3) Доказ за испуњеност обавезног услова из члана 75 став 2. ЗЈН
- ИЗЈАВА о поштовању обавеза који произилазе из важећих прописа о заштити на

раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

4) Докази за испуњеност додатних услова (важи само за партију II и III)

-финансиски капацитет:
-ИЗЈАВА о испуњавању додатних услова из члана 76. ЗЈН (Образац је саставни део
конкурсне документације).У прилогу изјаве доставити Aдекватност капитала за неживотна
осигурања на дан 31.12.2018.године-Образац АК-НО/РЕ,ТАЧКА IX и копију Потврде
Народне банке Србије о броју дана неликвидности
-пословни капацитет
-ИЗЈАВА о испуњавању додатних услова из члана 76. ЗЈН (Образац је саставни део
конкурсне документације).У прилогу изјаве доставити копију важећег сертификата о
усаглашености система квалитета са захтевима стандарда ИСО 9001,ИСО 10002 и ИСО 27001

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ( члан 80. ЗЈН)
Понуђач може за делимично извршење јавне набавке ангажовати подизвођача једног или
више њих. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75.став 1. тачке 1,2 и 4 ЗЈН- Образац из конкурсне документације; а доказ о
испуњености услова из чл. 75 став 1. тачка 5) ЗЈН уколико је предвиђен конкурсном
докуметацијом за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела
јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно
испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН уколико је предвиђен конкурсном
докуметацијом, понуђач може доказати исуњеност тог услова преко подизвођача којем је
поверио извршење тог дела набавке.

Услов из чл.75. став 2. ЗЈН који мора да испуни сваки подизвођач, доказује се достављањем
Изјаве о испуњавању обавеза из важећих прописа (Изјава је саставни део Конкурсне
документације). Наведену Изјаву за сваког подизвођача доставља и потписује овлашћено
лице подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ( члан 81. ЗЈН)
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1,2 и 4 ЗЈН. (Образац из конкурсне документације);
Услов из члана 75 став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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Услов из чл.75. став 2. ЗЈН који мора да испуни сваки члан заједничке понуде, доказује се
достављањем Изјаве о испуњавању обавеза из важећих прописа

(Изјава је саставни део Конкурсне документације). Наведену Изјаву за сваког члана
заједничке понуде доставља и потписује овлашћено лице члана групе понуђача.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 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.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 дана (члан 79. ЗЈН)
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа односно Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда

Понуђач који je уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре ниje
дужан да приликом подношења понуде доказујe испуњеност обавезних услова из члана 75.
став 1. тач.1) до 4) ЗЈН, али је у обавези да у Обрасцу понуде наведе интернет страну на
којој је Регистар понуђача јавно доступан или да достави доказ да је уписан у Регистар
понуђача.

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен ЗЈН
или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у Обрасцу понуде интернет страницу
на којој су тражени подаци јавно доступни а који су тражени у оквиру услова.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ,осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо оних доказа који се не издају, приложити своју писану изјаву као доказ да испуњава те
услове за учешће у поступку јавне набавке , дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
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односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописан начин.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена-премија.На основу понуђене

цене сачиниће се ранг листа понуда понуђача са најнижом понуђеном ценом, као
прворангирана понуда до понуде понуђача са највишом понуђеном ценом.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће
избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће као најповољнија бити прихваћена
понуда која има дужи рок важења понуде..
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ПАРТИЈА I
Путно здравствено осигурање запослених Градске

управе града Зрењанина
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ОБРАЗАЦ 1
ПАРТИЈА I

ПОНУДА

1) Понуда бр. ___________од ____________ године, за јавну набавку број ЈН 1/20-услуге
осигурања , ПАРТИЈА I- Путно здравствено осигурање запослених Градске управе града
Зрењанина, по позиву број 404-3-6-5/2020-IV ,

а) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА

1.
НАЗИВ ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА
ПОСЛА

2. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ПОСЛА

3. АДРЕСА:

4. МАТИЧНИ БРОЈ:
5. (ПИБ):
6. e-mail
7. ТЕЛЕФОН/ФАХ:
8. БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ

9. ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:

10. УПИСАН У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА

заокружити ДА НЕ

11. НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ
НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ
ЈАВНО ДОСТУПНИ

Напомена:
Табелу „Подаци о понуђачу/носиоцу посла“ попуњава понуђач који наступа самостално
или понуђач који наступа са подизвођачем као и члан групе понуђача који је носилац
посла у заједничкој понуди

б) ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити начин подношења понуде)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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в) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА:
МАТИЧНИ БРОЈ:
(ПИБ)
e-mail
ТЕЛЕФОН:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ (највише до
50%) КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ
ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА заокружити ДА НЕ

НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ
НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ
ЈАВНО ДОСТУПНИ

2. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА:
МАТИЧНИ БРОЈ:
(ПИБ)
e-mail
ТЕЛЕФОН:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ (највише до
50%) КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ
ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА заокружити ДА НЕ

НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА
КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО
ДОСТУПНИ

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени образац копира
у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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г) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1. НАЗИВ УЧЕСНИКА У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА :
МАТИЧНИ БРОЈ:
(ПИБ)
e-mail
ТЕЛЕФОН :
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ :
БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ
УПИСАН У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА

заокружити ДА НЕ

НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ
ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО
ДОСТУПНИ

2. НАЗИВ УЧЕСНИКА (члана групе
понуђача) У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА :
МАТИЧНИ БРОЈ:
(ПИБ)
e-mail
ТЕЛЕФОН :
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ :
БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ
УПИСАН У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА

заокружити ДА НЕ

НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ
ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО
ДОСТУПНИ

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попунити само у случају да понуду
подноси група понуђача (заједничка понуда).
Наведени образац копирати, попунити и доставити за сваког понуђача који је члан
групе понуђача
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1) Понуђена цена према техничкој спецификацији

Путно здравствено осигурање запослених обухвата осигурање путника за време
путовања и боравка у иностранству за случај неопходне помоћи везане за организациију
лечиња осигураника, неопходног лечења, превоза до здравствене установе или земље
пребивалишта, а које је последица изненадне болести или повреде осигураника у складу
са условима за путно осигурање.

1.ЦЕНА
ПОДРУЧЈА Временски

интервал
путовања

Јединична цена
(Премија) за 1 дан без
пореза

Сума осигурања

Земље Европске уније и државе
Шенгена

Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Остале земље Европе Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Северна Америка Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Јужна Америка Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Аустралија Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Азија Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Африка Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Нови Зеланд Од 1 до 7
дана

30.000 еура

УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (ПРЕМИЈА) БЕЗ ПОРЕЗА.....______________динара
УКУПАН ПОРЕЗ......................______________ динара

УКУПНО СА ПОРЕЗОМ....................________________ динара

2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА- дефинисано конкурсном документацијом

3. Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

__________________________
(Место и датум) Понуђач:

_____________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава овлашћено
лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице
понуђача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава члан
групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице
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ОБРАЗАЦ 2
ПАРТИЈА I

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________

ПОДРУЧЈА Временски
интервал
путовања

Јединична цена
(Премија) за 1 дан без
пореза

Сума
осигурања

Земље Европске уније и државе
Шенгена

Од 1 до
7 дана

30.000 еура

Остале земље Европе Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Северна Америка Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Јужна Америка Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Аустралија Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Азија Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Африка Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Нови Зеланд Од 1 до 7
дана

30.000 еура

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да
су подаци који су у обрасцу наведени истоветни са подацима из обрасца понуде, у супротном
понуда се одбија.

У _____________________
Дана ______________ 2020.године

ПОНУЂАЧ
____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

М.П ________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ 3
ПАРТИЈА I

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ 124/12,14/15,68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима коникурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“86/2015), достављамо структуру трошкова за припремање понуде у
поступку јавне набавке мале вредности - услуге осигурања, број ЈН 1/20-услуге по позиву
број 404-3-6-5/2020-IV за ПАРТИЈУ I-Путно здравствено осигурање запослених Градске
управе града Зрењанина и то:

Врста трошка: износ:
1. ______________________________________________________, ______________динара
2. ______________________________________________________,______________динара
3. ______________________________________________________, ______________динара
4. ______________________________________________________,______________динара
5. ______________________________________________________, ______________динара
6. ______________________________________________________,______________динара

Напомена I: сходно члану 88. став 2 ЗЈН („Службени гласник РС“124/12,14/2015), трошкове
припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова, осим у случају из става 3 истог члана, ако је поступак јавне набавке
обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио
накнаду трошкова у својој понуди

Напомена II: Ако понуђач има трошкова које би исказао у овом обрасцу онда образац треба
да попуни, потпише и овери и достави уз понуду.

Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда образац не
треба да достави уз понуду.
__________________________

(Место и датум) Понуђач:
______________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује
и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице
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ОБРАЗАЦ 4
ПАРТИЈА I

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26, 61. став 4.тачка 9.Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“124/12,14/2015, 68/15) и чланом 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“86/2015),

_________________________________________________ из __________________________
дајем (Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке мале вредности-Услуге осигурања , број ЈН 1/20-услуге по позиву број 404-3-6-
5/2020-IV за ПАРТИЈУ I- Путно здравствено осигурање запослених Градске управе града
Зрењанина, поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима

__________________________
(Место и датум) Понуђач:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за
заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи меру забране
учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице,
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1.
тачка2) Закона.
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за понуђача потписује и
оверава овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено лице
подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава овлашћени члан групе
Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача
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ОБРАЗАЦ 5
ПАРТИЈА I

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
из чл.75 ст.2 ЗЈН

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ број
124/12,14/15, 68/15),

_______________________________________________ из __________________________
дајем
(Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ О
ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне
набавке мале вредности- Услуге осигурања, број ЈН 1/20-услуге Партија I - Путно здравствено
осигурање запослених Градске управе града Зрењанина, по позиву број 404-3-6-5/2020-IV
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне
својине.
__________________________

(Место и датум) Понуђач:
______________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за понуђача потписује и
оверава овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено лице
подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице члана групе понуђача.Образац Изјаве копирати у довољном броју
примерака за сваког члана групе понуђача
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ОБРАЗАЦ 6
ПАРТИЈА I

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр.124/12,14/2015, 68/2015,

_______________________________________________ из __________________________ даје
(Назив понуђача,)

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да у потпуности испуњава
све обавезне услове из члана 75. став 1 ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у
поступку јавне набавке мале вредности – Услуге осигурања, број ЈН 1/20-услуге по позиву
број 404-3-6-5/2020-IV за ПАРТИЈУ I - Путно здравствено осигурање запослених Градске
управе града Зрењанина и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани 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 или давања мита, кривично
дело преваре;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са
чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

__________________________
(Место и датум) Понуђач:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са
подизвођачем, Образац изјаве попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
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ОБРАЗАЦ 7
ПАРТИЈА I

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/15,
68/15,

______________________________________________ из __________________________ даје
(Назив подизвођача)

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да у потпуности испуњава
све обавезне услове из члана 75. став 1 ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности-Услуге осигурања, број ЈН 1/20-услуге по позиву број 404-3-6-5/2020-IV за
ПАРТИЈУ I- Путно здравствено осигурање запослених Градске управе града Зрењанина 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 или давања мита, кривично
дело преваре;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
Као понуђач/подизвођач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај,
у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

__________________________
(Место и датум) Подизвођач:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
Уколико понуђач наступа са више подизвођача, образац изјаве мора бити попуњен,
потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког подизвођача
Образац изјаве копирати у довољном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 8
ПАРТИЈА I

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/15,
68/15),

_______________________________________________ из __________________________ даје
(Назив члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да у потпуности испуњава
све обавезне услове из члана 75. став 1 ЗЈН и ове конкурсне документације за учешће у
поступку јавне набавке мале вредности Услуге осигурања , број ЈН 1/20-услуге по позиву
број404-3-6-5/2020-IV за ПАРТИЈУ I- Путно здравствено осигурање запослених Градске
управе града Зрењанина и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани 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 или давања мита, кривично
дело преваре;

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;

Као понуђач/члан групе понуђача изјављујем да сам упознат да је давање нетачних
података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН

__________________________
(Место и датум) Члан групе понуђача:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена :
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице члана групе понуђача
Образац изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача
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ПАРТИЈА I

VII МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци мале вредности

за набавку услуге осигурања обликована у три партије
за ПАРТИЈУ I – путно здравствено осигурање запослених

Сачињен у Зрењанину између:

1. НАРУЧИЛАЦ : Градска управа града Зрењанина, Трг Слободе бр.10, Зрењанин
коју заступа Начелник Градске управе града Зрењанина Јасмина Малинић (у
даљем тексту:Наручилац),
ПИБ: 102506213
Матични број: 08002266
Брoj рачуна: 840-28640-53

и

2а. ДОБАВЉАЧ УСЛУГЕ: (попунити за случај да се подноси самостална
понуда или понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна
попуњава само понуђач)
Понуђач ____________________________________________________ кога заступа
__________________________________(у даљемтексту:Добављач (попуњава

понуђач)
ПИБ: ___________________________________________ (попуњава понуђач)
Матични број: ___________________________________ (попуњава понуђач)
Брoj рачуна: _____________________________________ (попуњава понуђач)
Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач)

2б. Подизвођач -навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са
подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)

1.________________________________________________ (попуњава понуђач)
2.________________________________________________ (попуњава понуђач)
3.________________________________________________ (попуњава понуђач)

2ц. ДОБАВЉАЧ УСЛУГЕ (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач-добављач група понуђача (заједничка понуда)

потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.

1.члан ___________________________________________________________
2.члан ___________________________________________________________
3.члан ___________________________________________________________
4.члан ___________________________________________________________
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Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити овлашћени представник
групе________________________________________________________________________

Даље навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача
_________________________________________________________________________

Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:
1. Наручилац је, у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама, („Службени

гласник РС“ број 124/12,14/15,68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈН
1/20 по позиву 404-3-6-5/2020-IV, за доделу уговора o услузи осигурања обликовану у три
партије за ПАРТИЈА I - Путно здравствено осигурање запослених, за који су позив и
конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.

2. Добављач је доставио понуду број ( у уговору ће се навести број и датум понуде),
која је заведена код Наручиоца ( у уговору ће се навести број и датум понуде заведене код
Наручиоца) и која у потпуности одговара спецификацији/опису премета јавне набавке из
конкурсне документације, који се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

3. Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о
додели уговора број (у уговору ће се навести број и датум Одлуке,) којом је понуду
добављача (у уговору ће се навести добављач) изабрао као најповољнију са укупном
понуђеном ценом (у уговору ће се навести укупна понуђена цена) и која је саставни део
уговора, те се овај уговор закључује у складу са чланом 112 Закона о јавним набавкама.

Члан 1.
Путно здравствено осигурање запослених се врши у складу са Условима за путно

здравствено осигурање за Извршиоца услуге.

Члан 2.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, у целости, у року од 10 дана од дана

службеног пријема фактуре, а након издавања полисе осигурања.
Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити

реализоване највише до износа срестава која ће им за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години.

Члан 3.
Укупна вредност ове јавне набавке у току реализације уговора од 1 године дана, према

количинама и уговореним јединичним ценама, не може бити већа од процењене вредности
набавке у износу од 50.000,00 динара без пореза.

Уговор престаје да важи истеком периода на који је закључен, односно утрошка
средстава..

У току трајања, Уговор се може раскинути сагласношћу обе уговорне стране.
Свака уговорна страна има право да једнострано раскине Уговор, уколико друга

уговорна страна не извршава уговором предвиђене обавезе уз поштовање отказног рока од 30
дана.
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Члан 4.
У случају да током трајања Уговора дође до статусних или промена облика код неке од

уговорних страна, сва права и обавезе из овог Уговора преносе се на правног следбеника
уговорне стране код које се догодила статусна или промена облика.

Свака од уговорних страна обавезује се да у року од 8 (осам) дана од настанка неке
промене од значаја за правни промет (промена назива, седишта, делатности, лица овлашћеног
за заступање, броја текућег рачуна, печата и сл.) о томе обавести другу уговорну страну
писаним путем.

Члан 5.
У реализацији овог Уговора уговорне стране ће поступати у складу са добрим

пословним обичајима.
Сва питања, која нису регулисана овим Уговором, решаваће се у складу са одредбама

Закона о облигационим односима, Закона о осигурању и другим важећим прописима који
регулишу осигурање.

Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне међусобне спорове решавају споразумно, а

у супротном спор ће решити Привредни суд у Зрењанину.

Члан 7.
Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна

задржава по 2 (два) примерка.

НАПОМЕНА: Понуђач мора да попуни у складу са понудом модел уговора
потпише и овери печатом чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора

__________________________
(Место и датум) Понуђач:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
-Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и
оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице
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ПАРТИЈА II

Каско осигурање службених возила Градске управе
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ОБРАЗАЦ 1
ПАРТИЈА II

ПОНУДА

1) Понуда бр. ___________од ____________ године, за јавну набавку број ЈН 1/20-услуге
осигурања, по позиву број 404-3-6-5/2020-IV, ПАРТИЈА II - Каско осигурање службених
возила Градске управе града Зрењанина

а) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА

1.
НАЗИВ ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА
ПОСЛА

2. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ПОСЛА

3. АДРЕСА:

4. МАТИЧНИ БРОЈ:
5. (ПИБ):
6. e-mail
7. ТЕЛЕФОН/ФАХ:
8. БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ

9. ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:

10. УПИСАН У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА

заокружити ДА НЕ

11. НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ
НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ
ЈАВНО ДОСТУПНИ

Напомена:
Табелу „Подаци о понуђачу/носиоцу посла“ попуњава понуђач који наступа самостално
или понуђач који наступа са подизвођачем као и члан групе понуђача који је носилац
посла у заједничкој понуди

б) ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити начин подношења понуде)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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в) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА:
МАТИЧНИ БРОЈ:
(ПИБ)
e-mail
ТЕЛЕФОН:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ (највише до
50%) КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА заокружити ДА НЕ

НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА
КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО
ДОСТУПНИ

2. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА:
МАТИЧНИ БРОЈ:
(ПИБ)
e-mail
ТЕЛЕФОН:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ (највише до
50%) КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА заокружити ДА НЕ

НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА
КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО
ДОСТУПНИ

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се
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наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.

г) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1. НАЗИВ УЧЕСНИКА У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА :
МАТИЧНИ БРОЈ:
(ПИБ)
e-mail
ТЕЛЕФОН :
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ :
БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ
УПИСАН У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА

заокружити ДА НЕ

НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ
ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО
ДОСТУПНИ

2. НАЗИВ УЧЕСНИКА (члана групе
понуђача) У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА :
МАТИЧНИ БРОЈ:
(ПИБ)
e-mail

ТЕЛЕФОН :
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ :
БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ
УПИСАН У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА

заокружити ДА НЕ

НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ
ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО
ДОСТУПНИ

Напомена:
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Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попунити само у случају да понуду
подноси група понуђача (заједничка понуда).
Наведени образац копирати, попунити и доставити за сваког понуђача који је члан
групе понуђача

Понуђена цена

УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (ПРЕМИЈА) БЕЗ ПОРЕЗА............ _______________динара
УКУПАН ПОРЕЗ......................______________ динара

УКУПНО СА ПОРЕЗОМ....................________________ динара

НАПОМЕНА:
- Премија осигурања треба да се односи на каско осигурање са укљученим

ризиком крађе без учешћа осигураника у штети.
- Број признатих штета по возилу није ограничен за време трајања осигурања.
- Понуђач може у понуди навести и посебне погодности које нуди.
- Наведена возила ће се каско осигуравати за период од годину дана односно од
01.03.2020 до 01.03.2021 године.

2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА- дефинисано конкурсном документацијом

3. Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

__________________________
(Место и датум) Понуђач:

_ _____________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена

-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице
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ОБРАЗАЦ 1
ПАРТИЈА II

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________

SLUŽBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE ZRENJANIN
stanje na dan 01.02.2020.godine

RED
BR.

VOZILO I
REG. OZNAKA

GOD.
PROIZ
V.

Rad. Zap.
Snaga

PRVA
REGISTRA.

REGISTRA.
VAŽI DO…

BROJ ŠASIJE

1. DODGE AVENGER2.0
ZR 056-HZ

2007. 1998 ccm3
115 KW/156

21.11.2007. 22.12.2020. 1B3ACN6B08N110290

2. FIAT FREEMONT 2,0
ZR 147-MR

2012. 1956 ccm3
103 KW/138

19.02.2013. 19.02.2021. 3C4PFABY7CT242149

3. FIAT TIPO 1,4
ZR 127-FC BENZNIN/TNG

2018. 1368 ccm3
70 KW/94

23.01.2020. 23.01.2021. ZFA35600006M46540

4. FIAT PUNTO 1,2
ZR 058-CG

2011. 1242 ccm3
44 KW/59

01.03.2013. 23.03.2020. ZFA18800007034695

5. FIAT PUNTO 1,2
ZR 058-CH

2011. 1242 ccm3
44 KW/59

01.03.2013. 06.03.2020. ZFA18800007034705

6. FIAT PUNTO 1,2
ZR 058-CI

2011. 1242 ccm3
44 KW/59

01.03.2013. 06.03.2020. ZFA18800007035307

7. FIAT PUNTO 1,2
ZR 108-SZ

2010. 1242 ccm3
44 KW/59

30.05.2010. 29.05.2020. ZFA18800007026231

8. FIAT PUNTO 1,2
ZR 133-IC

2010. 1242 ccm3
44 KW/59

13.05.2010. 15.05.2020. ZFA18800007024370
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9. OPEL KORSA 1,2
ZR 012-AM

2011. 1229 ccm3
63KW/84

05.04.2011. 04.04.2020. WOLOSDL68B4201091

10. OPEL KORSA 1,2
ZR 012-AL

2011. 1229 ccm3
63KW/84

05.04.2011. 04.04.2020. WOLOSDL68B42010976

11. SUZUKI SX4 1,6
ZR 008-IJ

2008. 1586 ccm3
79 KW/106

28.02.2008. 09.04.2020. JSAGYC21S00102304

12. ŠKODA RAPID ACTIVE 1,2
ZR 068-VF

2014. 1198 ccm3
55 KW/75

25.07.2014. 13.08.2020. TMBAH4NH3F4007156

13. ŠKODA FABIA AMBITION 1,0
ZR 084-UW

2016. 999 ccm3
55 KW/75

02.09.2016. 02.09.2020. TMBEB2NJ6HZ024498

14. ŠKODA FABIA 1,0 MPI
ZR 132-KF

2018. 999 ccm3
55 KW/75

30.04.2020. 30.04.2020. TMBEB2NJ9KZ071709

15. ŠKODA FABIA 1,0 MPI
ZR 132-KD

2018. 999 ccm3
55 KW/75

30.04.2020. 30.04.2020. TMBEB2NJ0KZ073011

16. ŠKODA FABIA 1,0 MPI
ZR 132-KC

2020. 999 ccm3
55 KW/75

30.04.2020. 30.04.2020. TMBEB2NJ1KZ081005

17. ŠKODA FABIA 1,0 MPI
ZR 132-KE

2020. 999 ccm3
55 KW/75

30.04.2020. 30.04.2020. TMBEB2NJ7KZ110653

18. ŠKODA FABIA 1,0 MPI
ZR 132-KG

2020. 999 ccm3
55 KW/75

30.04.2020. 30.04.2020. TMBEB2NJ5KZ114524

19. CITROEN JUMPER2,2
ZR 040-NT

2008. 2198 ccm3
74 KW/99

12.11.2009. 11.11.2020. VF7YCAMFC11572655

20. DACIA DUSTER Ambiance 1,6 16V
ZR 066-HČ

2013. 1598 ccm3
77 KW/103

20.02.2014. 20.02.2021. UU1HSDC5E49763902

21. DACIA DUSTER Ambiance 1,6 16V
ZR 072-VA

2014. 1598 ccm3
77 KW/103

05.01.2015. 05.01.2021. UU1HSDC5E51623443

22. DACIA DUSTER Ambiance 1,6 16V
ZR 077-ĆL

2015. 1598 ccm3
84 KW/114

20.08.2015. 20.08.2020. UU1HSDCVE53751260

23. DACIA DUSTER Ambiance 1,6 16V
ZR 077-ĆN

2015. 1598 ccm3
84 KW/114

20.08.2015. 20.08.2020. UU1HSDCVE53741287
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24. DACIA DUSTER Ambiance 1,6 16V 4x4
ZR 083-IP

2016. 1598 ccm3
84 KW/112

29.06.2016. 29.06.2020. UU1HSDCVG55030166

25. DACIA DUSTER Ambiance 1,6 16V 4x4
ZR 083-IY

2016. 1598 ccm3
84 KW/112

29.06.2016. 29.06.2020. UU1HSDCVG54839581

26. DACIA DUSTER Ambiance 1,5 DCI 110
ZR 083-JŠ

2016. 1461 ccm3
80 KW/107

30.06.2016. 30.06.2020. UU1HSDJ9G54756104

27. DACIA SANDERESTEPWAY Ambiance 0,9TCE
ZR 076-FK

2015. 898 ccm3
66 KW/88

15.07.2015. 15.07.2020. UU155DA1C53536026

28. DACIA SANDERESTEPWAY Ambiance 0,9TCE
ZR 096-VJ

2015. 898 ccm3
66 KW/88

15.07.2015. 15.07.2020. UU155DA1C53536027

29. DACIA SANDERESTEPWAY Ambiance 0,9TCE
ZR 066-HĆ

2013. 898 ccm3
66 KW/88

20.02.2014. 20.02.2021. UU155DAAC49846752

30. DACIA SANDERESTEPWAY Ambiance 0,9TCE
ZR 066-HC

2013. 898 ccm3
66 KW/88

20.02.2014. 20.02.2021. UU155DAAC49846753

31. LADA KALINA CROSS
ZR 090-PK

2017. 1596 ccm3
64 KW/86

12.05.2017. 12.05.2020. XTA219410H0114521

32. LADA KALINA CROSS
ZR 090-PL

2017. 1596 ccm3
64 KW/86

12.05.2017. 12.05.2020. XTA219410H0112589

33. LADA KALINA CROSS
ZR 090-PM

2017. 1596 ccm3
64 KW/86

12.05.2017. 12.05.2020. XTA219410H0112588

34. LADA KALINA CROSS
ZR 091-IA

2017. 1596 ccm3
64 KW/86

08.06.2017. 08.06.2020. XTA219410H0114437

35. LADA KALINA CROSS
ZR 091-IB

2017. 1596 ccm3
64 KW/86

08.06.2017. 08.06.2020. XTA219410H0114841

36. AUDI A6 3.0 TDI qattro tipronic
ZR 106-FF

2008. 2967 ccm3
171 KW/235

03.07.2008. 02.09.2020. WAUZZZ4F98N149549

37. OPEL ASTRA GL 1,6
ZR 097-AN

2000. 1598 ccm3
74KW/102

21.06.2000. 14.11.2020. W0L0TGF69Y5145482

38. VOLKSVAGEN,VW CRAFTER
ZR 143-OE

2020. 1968 ccm3
130 KW/177

21.11.2020. 21.11.2020. VW1ZZZSYZK9077122
bela
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39. ISUZU D-MAX ZR 085-
ER

2016. 2499 ccm3
120 KW/160

27.09.2016. 27.09.2020. MPATFS86JFT029051
Teretno vozilo

40. ISUZU D-MAX
ZR 085-ES

2016. 2499 ccm3
120 KW/160

27.09.2016. 27.09.2020. MPATFS86JFT029050
Teretno vozilo

41. JUGO KORAL 1,1 In
ZR 124-FX

2007. 1116 ccm3
40,5 KW/54

07.12.2007. 07.12.2020. VX1145A0001111489

42. JUGO KORAL 1,1 In
ZR 124-VH

2007. 1116 ccm3
40,5 KW/54

07.12.2007. 07.12.2020. VX1145A0001111422

43. LADA NIVA 1,7 I 4x4
ZR 110-AK

2011. 1690 ccm3
61 KW/82

03.06.2011. 06.06.2020. XTA212140B2006128

44. LADA NIVA 1,7 I 4x4
ZR 110-AJ

2011. 1690 ccm3
61 KW/82

03.06.2011. 06.06.2020. XTA212140B2006130

45. LADA NIVA 1,7 I 4x4
ZR 108-LZ

2011. 1690 ccm3
61 KW/82

18.05.2011. 17.05.2020. XTA212140B2001264

46. LADA NIVA 1,7 I 4x4
ZR 126-LH

2011. 1690 ccm3
61 KW/82

19.05.2011. 18.05.2020. XTA212140B2001351

47. LADA NIVA 1,7 I 4x4
ZR 088-MW

2011. 1690 ccm3
61 KW/82

19.05.2011. 19.05.2020. XTA212140B2001352

48. LADA NIVA 1,7 I 4x4
ZR 115-EP

2009. 1690 ccm3
59,5 KW/79

11.08.2009. 11.08.2020. XTA2121409191932106

49. CATERPILLAR 428 F2
ZR ACL-86

2016. 4400 ccm3
70 KW/94

27.09.2016. 27.09.2020. CAT0428FLHW00572
Radna mašina

50. CATERPILLAR 428 F2
ZR ACL-87

2016. 4400 ccm3
70 KW/94

27.09.2016. 27.09.2020. CAT0428FLHW00570
Radna mašina

51. CATERPILLAR 428 F2
ZR ACL-88

2016. 4400 ccm3
70 KW/94

27.09.2016. 27.09.2020. CAT0428FLHW00571
Radna mašina

52. MOTORFLEX KANDLI 15
AD-742 ZR

2016. 04.04.2020. 04.04.2020. T3JAT051TGB000411
Priključno vozilo

53. MOTORFLEX KANDLI 21
AD-737 ZR

2016. 02.04.2020. 02.04.2020. T3JAT071TGB000215
Priključno vozilo
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54. KNEZEV TRAILERS LIGHT 17
AD-740 ZR

2017. 03.04.2020. 03.04.2020. T3KE02075HB000420
Priključno vozilo

55. KNEZEV TRAILERS LIGHT 23
AD-736 ZR

2017. 02.04.2020. 02.04.2020. T3KE02075HB000465
Priključno vozilo

УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (ПРЕМИЈА) БЕЗ ПОРЕЗА........... _______________динара
УКУПАН ПОРЕЗ......................______________ динара

УКУПНО СА ПОРЕЗОМ....................________________ динара

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да су подаци који су у обрасцу наведени
истоветни са подацима из обрасца понуде, у супротном понуда се одбија.

У _____________________
Дана ______________ 2020.године

ПОНУЂАЧ
____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

М.П ________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ 3
ПАРТИЈА II

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12,14/15,
68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“86/2015),достављамо структуру трошкова за припремање понуде у поступку јавне набавке
мале вредности – Услуге осигурања, број ЈН 1/20-услуге по позиву број 404-3-6-5/2020-IV за
ПАРТИЈУ II- Каско осигурање службених возила Градске управе града Зрењанина и то:

Врста трошка: износ:
7. ______________________________________________________, ______________динара
8. ______________________________________________________,______________динара
9. ______________________________________________________, ______________динара
10. ______________________________________________________,______________динара
11. ______________________________________________________, ______________динара
12. ______________________________________________________,______________динара

Напомена I: сходно члану 88. став 2 ЗЈН („Службени гласник РС“124/12,14/2015, 68/15),
трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3 истог члана, ако је поступак јавне
набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач
тражио накнаду трошкова у својој понуди

Напомена II: Ако понуђач има трошкова које би исказао у овом обрасцу онда образац треба
да попуни, потпише и овери и достави уз понуду.

Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда образац не
треба да достави уз понуду.

__________________________
(Место и датум) Понуђач:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице
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ОБРАЗАЦ 4
ПАРТИЈА II

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26, 61. став 4.тачка 9.Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“124/12,14/2015, 68/15) и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“86/2015),
______________________________________________ из __________________________
дајем

(Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке мале вредности-Услуге осигурања , број ЈН 1/20-услуге по позиву број 404-3-6-
5/2020-IV за ПАРТИЈУ II- Каско осигурање службених возила Градске управе града
Зрењанина, поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима

__________________________
(Место и датум) Понуђач:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)
Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за
заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи меру забране
учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице,
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1.
тачка2) Закона.
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за понуђача потписује и
оверава овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено лице
подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава овлашћени члан групе
Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача
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ОБРАЗАЦ 5
ПАРТИЈА II

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
из чл.75 ст.2 ЗЈН

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ број
124/12,14/2015, 68/15),

_______________________________________________ из __________________________
дајем
(Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ О
ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне
набавке мале вредности- Услуге осигурања , број ЈН 1/20-услуге Партија II - Каско осигурање
службених возила Градске управе града Зрењанина, по позиву број 404-3-6-5/2020-IV
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне
својине.
__________________________

(Место и датум) Понуђач:
______________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

`
Напомена:
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за понуђача потписује и
оверава овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено лице
подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице члана групе понуђача.Образац Изјаве копирати у довољном броју
примерака за сваког члана групе понуђача
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ОБРАЗАЦ 6
ПАРТИЈА II

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12,14/15,68/15),

_______________________________________________ из __________________________
даје

(Назив понуђача,)

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да у потпуности
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1 ЗЈН и ове конкурсне документације за
учешће у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге осигурања , број ЈН 1/20-
услуге по позиву број 404-3-6-5/2020-IV за ПАРТИЈУ II - Каско осигурање службених
возила Градске управе града Зрењанина и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани 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 или давања мита,
кривично дело преваре;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у
складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

__________________________
(Место и датум) Понуђач:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са
подизвођачем, Образац изјаве попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
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ОБРАЗАЦ 7
ПАРТИЈА II

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр.124/12,14/2015, 68/15),

______________________________________________ из __________________________
даје

(Назив подизвођача)

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да у потпуности испуњава
све обавезне услове из члана 75. став 1 ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности-Услуге осигурања, број ЈН 1/20-услуге по позиву број 404-3-6-5/2020-IV за
ПАРТИЈУ II- Каско осигурање службених возила Градске управе града Зрењанина 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 или давања мита,
кривично дело преваре;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
Као понуђач/подизвођач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података
прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

__________________________
(Место и датум) Подизвођач:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
Уколико понуђач наступа са више подизвођача, образац изјаве мора бити попуњен,
потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког подизвођача
Образац изјаве копирати у довољном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 8
ПАРТИЈА II

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ бр.124/12,14/2015, 68/15),

_______________________________________________ из __________________________
даје

(Назив члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да у потпуности
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1 ЗЈН и ове конкурсне документације за
учешће у поступку јавне набавке мале вредности Услуге осигурања , број ЈН 1/20-услуге
по позиву број 404-3-6-5/2020-IV за ПАРТИЈУ II- Каско осигурање службених возила
Градске управе града Зрењанина и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани 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 или давања мита,
кривично дело преваре;

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;

Као понуђач/члан групе понуђача изјављујем да сам упознат да је давање нетачних
података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН

__________________________
(Место и датум) Члан групе понуђача:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена :
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице члана групе понуђача
Образац изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача
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ОБРАЗАЦ 9
ПАРТИЈА II

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12,14/15, 68/15) и захтевом из конкурсне документације
______________________________________________ из __________________________
даје

(Назив понуђача, члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да испуњавам додатне
услове из чл 76. став 2. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке Услуге осигурања, број
ЈН 1/20-услуге по позиву број 404-3-6-5/2020-IV за ПАРТИЈУ II- Каско осигурање
службених возила Градске управе града Зрењанина дефинисани конкурсном
документацијом, а који се односе на капацитет односно

- да је понуђач на дан 31.12.2018. године располагао разликом између расположиве и
захтеване маргине солветности за неживотно осигурање/реосигурање у износу од
2.000.000.000,00 дин.

-да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих шест месеци који
предходе месецу објављивања позива за подношење понуда

-да понуђач има усаглашен систем пословања по захтевима ИСО 9001,ИСО 10002 и
ИСО 27001,чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно
признатим системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог
нивоа.

Овај доказ односно изјаву доставља понуђач када доставља самосталну понуду као и у
ситуацији када доставља понуду са подизвођачем и када се доставља заједничка понуда
У прилогу изјаве доставити Aдекватност капитала за неживотна осигурања на дан
31.12.2018.године-Образац АК-НО/РЕ,ТАЧКА IX , копију важећег сертификата о
усаглашености система квалитета са захтевима стандарда ИСО 9001,ИСО 10002 и ИСО
27001 и копију Потврде Народне банке Србије о броју дана неликвидности

__________________________
(Место и датум) Понуђач

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице
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ПАРТИЈА II
VII МОДЕЛ УГОВОРА

о јавној набавци мале вредности
за набавку услуге осигурања обликована у три партије

ПАРТИЈА II - Каско осигурање службених возила Градске управе

Сачињен у Зрењанину између

2. НАРУЧИЛАЦ : Градска управа града Зрењанина, Трг Слободе бр.10,
Зрењанин коју заступа Начелник Градске управе града Зрењанина Јасмина
Малинић (у даљем тексту:Наручилац),
ПИБ: 102506213
Матични број: 08002266
Брoj рачуна: 840-28640-53

и
2а. ДОБАВЉАЧ УСЛУГЕ: (попунити за случај да се подноси самостална

понуда или понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна
попуњава само понуђач)
Понуђач ____________________________________________________ кога

заступа
______________________________(у даљемтексту:Добављач (попуњава

понуђач)
ПИБ: ___________________________________________ (попуњава понуђач)
Матични број: ___________________________________ (попуњава понуђач)
Брoj рачуна: _____________________________________ (попуњава понуђач)
Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач)

2б. Подизвођач -навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда
са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)

1.________________________________________________ (попуњава понуђач)
2.________________________________________________ (попуњава понуђач)
3.________________________________________________ (попуњава понуђач)

2ц. ДОБАВЉАЧ УСЛУГЕ (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач-добављач група понуђача (заједничка

понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан ___________________________________________________________
2.члан ___________________________________________________________
3.члан ___________________________________________________________
4.члан ___________________________________________________________

Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити овлашћени
представник
групе_________________________________________________________________________

Даље навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача
_________________________________________________________________________
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Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:

1. Наручилац је, у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама, („Службени
гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности
број ЈН 1/20 по позиву број 404-3-6-5/2020-IV , за доделу уговора o услузи осигурања
обликовану у три партије за ПАРТИЈА II - Каско осигурање возила Градске управе, за
који су позив и конкурсна документација и истовремено објављени на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.

2. Добављач је доставио понуду број ( у уговору ће се навести број и датум понуде),
која је заведена код Наручиоца ( у уговору ће се навести број и датум понуде заведене
код Наручиоца) и која у потпуности одговара спецификацији/опису премета јавне набавке
из конкурсне документације, који се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

3. Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о
додели уговора број (у уговору ће се навести број и датум Одлуке,) којом је понуду
добављача (у уговору ће се навести добављач) изабрао као најповољнију са укупном
понуђеном ценом (у уговору ће се навести укупна понуђена цена) и која је саставни део
уговора, те се овај уговор закључује у складу са чланом 112 Закона о јавним набавкама.

Члан 1.
Уговорне стране закључују Уговор о каско осигурању са укљученим ризиком од

крађе без учешћа осигураника у штети за 55 моторнa возилa Наручиоца.

Члан 2.
Каско осигурање возила се врши у складу са Условима за каско осигурање

моторних возила Добављач услуге на годину дана од 01.03.2020 до 01.03.2021 године.
Осигураник задржава право да се за време трајања уговора списак службених возила

предвиђених за каско осигурање возила може променити, односно допунити или смањити у
зависности од набавке или отписа возила у складу са чк.115 Закона о јавним набавкама..

Осигуравач је дужан да новонабављена возила укључује у осигурање са сумом
осигурања према важећем каталогу Ауто мото савеза Србије у време усклађивања. Уколико се
новонабављено возило не налази у Каталогу Ауто мото савеза Србије, Осигуравач је дужан да
сачини обрачун премије према приложеном рачуну о набавци возила.

Члан 3.
На основу овог Уговора Извршилац услуге ће издавати Наручиоцу полисе

осигурања a према списку моторних возила Наручиоца.
Наручилац ће плаћање укупне годишње премије осигурања извршити у 12

месечних рата у року до 45 дана од дана службеног пријема фактуре.
Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години

бити реализоване највише до износа срестава која ће им за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години.

Члан 4.
По пријему обавештења о настанку осигураног случаја, Извршилац услуге се

обавезује да одмах, а најкасније у року од 24 часа приступи утврђивању и процени штете.
Број признатих штета по возилу није ограничен за време трајања осигурања.
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Члан 5.
Рок исплате штете је највише 14 (четрнаест) дана од дана ликвидације штете.

Члан 6.
Уговор престаје да важи истеком периода на који је закључен.
У току трајања, Уговор се може раскинути сагласношћу обе уговорне стране.
Свака уговорна страна има право да једнострано раскине Уговор, уколико друга

уговорна страна не извршава уговором предвиђене обавезе уз поштовање отказног рока од
30 дана.

Члан7.
У случају да током трајања Уговора дође до статусних или промена облика код

неке од уговорних страна, сва права и обавезе из овог Уговора преносе се на правног
следбеника уговорне стране код које се догодила статусна или промена облика.

Свака од уговорних страна обавезује се да у року од 8 (осам) дана од настанка неке
промене од значаја за правни промет (промена назива, седишта, делатности, лица
овлашћеног за заступање, броја текућег рачуна, печата и сл.) о томе обавести другу
уговорну страну писаним путем.

Члан 8.
У реализацији овог Уговора уговорне стране ће поступати у складу са добрим

пословним обичајима.
Сва питања, која нису регулисана овим Уговором, решаваће се у складу са

одредбама Закона о облигационим односима, Закона о осигурању и другим важећим
прописима који регулишу осигурање.

Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне међусобне спорове решавају

споразумно, а у супротном спор ће решити Привредни суд у Зрењанину.

Члан 10.
Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна

задржава по 2 (два) примерка.

ПОНУЂАЧ
М.П. __________________________________

(Име и презиме овлашћеног лица)
_________________________________

Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и

оверава овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и

оверава овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора

потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено
лице
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ПАРТИЈА III
Колективно осигурање запослених и осигурање

имовине Градске управе града Зрењанина
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ОБРАЗАЦ 1
ПАРТИЈА III

ПОНУДА

Понуда бр. ___________од ____________ године, за јавну набавку услуге осигурања
број ЈН 1/20-услуге по позиву број 404-3-6-5/2020-IV, ПАРТИЈА III - Колективно
осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе града Зрењанина

а) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА

1.
НАЗИВ ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА
ПОСЛА

2. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ПОСЛА

3. АДРЕСА:

4. МАТИЧНИ БРОЈ:
5. (ПИБ):
6. e-mail
7. ТЕЛЕФОН/ФАХ:
8. БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ

9. ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:

10. УПИСАН У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА

заокружити ДА НЕ

11. НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ
НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ
ЈАВНО ДОСТУПНИ

Напомена:
Табелу „Подаци о понуђачу/носиоцу посла“ попуњава понуђач који наступа
самостално или понуђач који наступа са подизвођачем као и члан групе понуђача
који је носилац посла у заједничкој понуди

б) ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити начин подношења понуде)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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в) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА:
МАТИЧНИ БРОЈ:
(ПИБ)
e-mail
ТЕЛЕФОН:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ (највише до
50%) КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА заокружити ДА НЕ

НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА
КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО
ДОСТУПНИ

2. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА:
МАТИЧНИ БРОЈ:
(ПИБ)
e-mail
ТЕЛЕФОН:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ (највише до
50%) КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА заокружити ДА НЕ

НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА
КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО
ДОСТУПНИ

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког подизвођача.
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г) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1. НАЗИВ УЧЕСНИКА У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА :
МАТИЧНИ БРОЈ:
(ПИБ)
e-mail
ТЕЛЕФОН :
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ :
БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ
УПИСАН У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА

заокружити ДА НЕ

НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ
ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО
ДОСТУПНИ

2. НАЗИВ УЧЕСНИКА (члана групе
понуђача) У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА :
МАТИЧНИ БРОЈ:
(ПИБ)
e-mail
ТЕЛЕФОН :
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ :
БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ
УПИСАН У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА

заокружити ДА НЕ

НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ
ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО
ДОСТУПНИ

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попунити само у случају да понуду
подноси група понуђача (заједничка понуда).
Наведени образац копирати, попунити и доставити за сваког понуђача који је члан
групе понуђача
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1) Понуђена цена према техничкој спецификацији

а) ЦЕНА ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

број радника:356
сума осигурања за случај трајног инвалидитета: 800.000,00 динара
сума осигурања за случај смрти услед незгоде: 400.000,00 динара

Колективно комбиновано осигурање лица од последица несрећног случаја -
незгоде

Сума осигурања Премија

1. Трајни инвалидитет 800.000,00

2. Смрт услед незгоде 400.000,00

Напомена: период важења осигурања је од 15.03.2020.године до 15.03.2020 и важи у
току и ван вршења редовног
занимања ( свих 24 часа)

Допунско здравствено осигурање
Сума осигурања Премија

Хирушке интервенције (покриће преко
600 хирушких интервенција односно
операција)

150.000,00

Теже болести 150.000,00

УКУПНА ЦЕНА (ПРЕМИЈА) БЕЗ ПОРЕЗА........._______________динара
УКУПАН ПОРЕЗ ...................._______________ динара

УКУПНО СА ПОРЕЗОМ............................________________ динара

Осигурање се врши у складу са Општим условима за осигурања лица од последица
несрећног случаја и Условима за осигурање лица за случај болести и хирушких
интервенција.Понуђаачи су дужни да приложе услове осигурања и табелу хирушких
интервенција односно операција.

Осигуравач је дужан да искључи каренцу.
Осигуравач је дужан да након сваког пријављеног случаја редовно доставља

наручиоцу односно лицу задуженом за праћење уговора извештај о решеном случају.
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б) ЦЕНА ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
( период важења осигурања је од 15.03.2020.године до 15.03.2021.)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

1. Пожар - Тарифа I цивил пожар
- Грађевински објекти 2.877.499.432,56
- Опрема у грађ. објектима без рач. опреме 118.702.555,06

УКУПНО 2.996.201.987,62
Откуп амортизације до 35%
- Излив воде из водовода и канализације на I ризик укупно за све објекте и

опрему 1.500.000,00 динара.

2.Тарифа III - индустрија лом
- Опрема 15.920.630,47
- Механичка опрема 102.781.924,59
Откуп амортизације до 35 %

3. Тарифа IV – цивил провална крађа
- Сума осигурања на I ризик 1.000.000,00 динара (укупно за све објекте и

опрему)

4. Тарифа V – лом стакла
a) Стакла
- 4 мм површине..................9.288 м2
- термопан..............................486 м2
- витраж....................................12 м2
- светларник-призме...............11 м2
- украсно стакло......................15 м2
- армирано стакло.....................3 м2
- мат стакло..............................34 м2

5.Тарифа XVII индустријски рачунари
- Откуп амортизације до 35 % 15.229.656,34
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1. Пожар
Тарифа I цивил – пожар Сума осигурања Премија

А. Основни ризици 2.996.201.987,62

Б. Доплатци и допунски ризици
1. Откуп амортизације код

делимичних штета
До 35 %

2. Излив воде из водовода и
канализације на I ризик за
објекте и опрему

1.500.000,00

Ц. 1. Порез на премије
осигурања

Укупно тарифа I цивил
пожар
Напомена:

Напомена:
2.Опрема – Индустрија лом

Тарифа III индустрија лом Сума осигурања Премија
А. Основни ризици

1. Опрема 15.920.630,47

2. Механичка опрема грађ. обј. 102.781.924,59
Б. Доплатци

1. Откуп амортизације код
делимичних штета

До 35 %

2. Откуп одбитне франшизе

3. Изналажење грешке

4. Земљани радови

Ц. 1. Порез на премије осигурања
Укупно тарифа III индустрија
лом
Напомена:

3. Провална крађа
Тарифа IV цивил – пров. крађа Сума осигурања Премија

А. Основни ризици
1. Намештај и уређаји са машинама

и апаратима на први ризик
1.000.000,00

Б. Доплатци и допунски ризици
1. Откуп одбитне франшизе

Ц. 1. Порез на премије осигурања
Укупно тарифа IV цивил
пров.крађа
Напомена:
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4. Лом стакла
Тарифа V лом стакла Сума осигурања Премија

А. Основни ризици
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Б. 1. Порез на премије осигурања
Укупно тарифа V лом стакла
Напомена:

5. Индустрија рачунари
Тарифа XVII инд.-рачунари Сума

осигурања
Премија

А. Основни ризици
1. Рачунари комада: 334

15.229.656,34

2. Сервери комада: 13
3. Лаптопи комада: 35
4. Штампачи комада: 185
5. Остало упс,рачунске и писаће

машине...) комада:
245

6. Таблети 77

7. Скенери 62
Б. Доплатци

1. Откуп амортизације код
делимичних штета

2. Откуп одбитне франшизе

Ц. 1. Порез на премије осигурања
Укупно тарифа XVII инд.-рачунари
Напомена:

УКУПН ЦЕНА ПРЕМИЈА (1-5) БЕЗ ПОРЕЗА______________

УКУПНА ЦЕНА (ПРЕМИЈА) а+б БЕЗ ПОРЕЗА............... ___________динара
УКУПАН ПОРЕЗ а+б...................... _____________ динара

УКУПНО а+б СА ПОРЕЗОМ............................________________ динара
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2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА- дефинисано конкурсном документацијом

3. Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

__________________________
(Место и датум) Понуђач:

_____________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)
Напомена:
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава
овлашћено лице понуђача-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда)
образац изјаве потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено
лице
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ОБРАЗАЦ 2
ПАРТИЈА III

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________

Б
р

НАЗИВ УСЛУГЕ
ЦЕНА(премија без
пореза Порез

Укупна
Цена(премија) са
порезом

1
ЦЕНА(премија)
ЗА КОЛЕКТИВНО
ОСИГУРАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ

2
ЦЕНА(премија)
ЗА ОСИГУРАЊЕ
ИМОВИНЕ
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме
потврђује да су подаци који су у обрасцу наведени истоветни са подацима из обрасца
понуде, у супротном понуда се одбија.

У _____________________
Дана ______________ 2020.године

ПОНУЂАЧ
____________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

М.П ________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ 3
ПАРТИЈА III

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12,
14/15, 68/15) као и чланом и чланом 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“86/2015), достављамо структуру трошкова за припремање понуде
у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге осигурања, број ЈН 1/20-услуге по
позиву број 404-3-6-5/2020-IV за ПАРТИЈА III - Колективно осигурање запослених и
осигурање имовине Градске управе града Зрењанина и то:

Врста трошка: износ:
13. ______________________________________________________, ______________динара
14. ______________________________________________________,______________динара
15. ______________________________________________________, ______________динара
16. ______________________________________________________,______________динара
17. ______________________________________________________, ______________динара
18. ______________________________________________________,______________динара

Напомена I: сходно члану 88. став 2 ЗЈН („Службени гласник РС“124/2012, 14/2015,
68/15), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3 истог члана, ако је поступак
јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је
понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди

Напомена II: Ако понуђач има трошкова које би исказао у овом обрасцу онда образац
треба да попуни, потпише и овери и достави уз понуду.

Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда образац не
треба да достави уз понуду.

__________________________
(Место и датум) Понуђач:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)
Напомена:
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује
и оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице
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ОБРАЗАЦ 4
ПАРТИЈА III

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26, 61. став 4.тачка 9.Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“124/12, 14/15, 68/15) и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“86/2015),
______________________________________________ из __________________________
дајем

(Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности-Услуге осигурања , број ЈН 1/20-услуге по позиву
број 404-3-6-5/2020-IV за ПАРТИЈА III - Колективно осигурање запослених и
осигурање имовине Градске управе града Зрењанина поднео независно без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима

__________________________
(Место и датум) Понуђач:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација
надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу,
изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице, повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона
којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у
смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за понуђача потписује
и оверава овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено
лице подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког
подизвођача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава овлашћени члан групе
Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача
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ОБРАЗАЦ 5
ПАРТИЈА III

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
из чл.75 ст.2 ЗЈН

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15, 68/15),

_______________________________________________ из __________________________
дајем
(Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ О
ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне
набавке мале вредности- Услуге осигурања , број ЈН 1/20-услуге по позиву број 404-3-6-
5/2020-IV ПАРТИЈА III - Колективно осигурање запослених и осигурање имовине
Градске управе града Зрењанина
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.
__________________________

(Место и датум) Понуђач:
______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве за понуђача потписује
и оверава овлашћено лице понуђача а за подизвођача потписује и оверава овлашћено
лице подизвођача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког
подизвођача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице члана групе понуђача.Образац Изјаве копирати у довољном
броју примерака за сваког члана групе понуђача
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ОБРАЗАЦ 6
ПАРТИЈА III

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015, 68/15),

_______________________________________________ из __________________________
даје

(Назив понуђача,)

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да у потпуности
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1 ЗЈН и ове конкурсне документације за
учешће у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге осигурања , број ЈН 1/20-
услуге по позиву број 404-3-6-5/2020-IV за ПАРТИЈУ III - Колективно осигурање
запослених и осигурање имовине Градске управе града Зрењанина
и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани 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 или давања мита,
кривично дело преваре;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у
складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

__________________________
(Место и датум) Понуђач:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са
подизвођачем, Образац изјаве попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
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ОБРАЗАЦ 7
ПАРТИЈА III

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“124/12, 14/15,
68/15),

______________________________________________ из __________________________
даје

(Назив подизвођача)

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да у потпуности испуњава
све обавезне услове из члана 75. став 1 ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности-Услуге осигурања, број ЈН 1/20-услуге по позиву број 404-3-6-5/2020-IV за
ПАРТИЈУ III - Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе
града Зрењанина 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 или давања мита,
кривично дело преваре;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
Као понуђач/подизвођач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података
прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

__________________________
(Место и датум) Подизвођач:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена:
Уколико понуђач наступа са више подизвођача, образац изјаве мора бити попуњен,
потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког подизвођача
Образац изјаве копирати у довољном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 8
ПАРТИЈА III

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“124/12, 14/15,
68/15),

_______________________________________________ из __________________________
даје

(Назив члана групе понуђача)
ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да у потпуности
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1 ЗЈН и ове конкурсне документације за
учешће у поступку јавне набавке мале вредности Услуге осигурања , број ЈН 1/20-услуге
по позиву број 404-3-6-5/2020-IV за ПАРТИЈУ III - Колективно осигурање запослених и
осигурање имовине Градске управе града Зрењанина
и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписани 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 или давања мита,
кривично дело преваре;

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;

Као понуђач/члан групе понуђача изјављујем да сам упознат да је давање нетачних
података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН

__________________________
(Место и датум) Члан групе понуђача:

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)

Напомена :
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице члана групе понуђача
Образац изјаве копирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача
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ОБРАЗАЦ 9
ПАРТИЈА III

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12, 14/15, 68/15) и захтевом из конкурсне документације
______________________________________________ из __________________________
даје (Назив понуђача, члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да испуњавам

додатне услове из чл 76. став 2. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке Услуге
осигурања, број ЈН 1/20-услуге по позиву број 404-3-6-5/2020-IV за ПАРТИЈА III -
Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе града Зрењанина
дефинисани конкурсном документацијом, а који се односе на капацитет односно:

- да је понуђач на дан 31.12.2018. године располагао разликом између расположиве и
захтеване маргине солветности за неживотно осигурање/реосигурање у износу од
2.000.000.000,00 дин.

-да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих шест месеци који
предходе месецу објављивања позива за подношење понуда

-да понуђач има усаглашен систем пословања по захтевима ИСО 9001,ИСО 10002 и
ИСО 27001,чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно
признатим системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог
нивоа.

Овај доказ односно изјаву доставља понуђач када доставља самосталну понуду као и у
ситуацији када доставља понуду са подизвођачем и када се доставља заједничка понуда
У прилогу изјаве доставити Aдекватност капитала за неживотна осигурања на дан

31.12.2018.године-Образац АК-НО/РЕ,ТАЧКА IX , копију важећег сертификата о
усаглашености система квалитета са захтевима стандарда ИСО 9001,ИСО 10002 и ИСО
27001 и копију Потврде Народне банке Србије о броју дана неликвидности
__________________________

(Место и датум) Понуђач
______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________
М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)
Напомена:
-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и
оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице
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ПАРТИЈА III

VII МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци мале вредности за набавку услуге осигурања обликована у три

партије ПАРТИЈА III - Колективно осигурање запослених
и осигурање имовине Градске управе града Зрењанина

Сачињен у Зрењанину између

1НАРУЧИЛАЦ : Градска управа града Зрењанина, Трг Слободе бр.10, Зрењанин
коју заступа Начелник Градске управе града Зрењанина Јасмина Малинић (у
даљем тексту:Наручилац),

ПИБ: 102506213, Матични број: 08002266
Брoj рачуна: 840-28640-53

и

2а. ДОБАВЉАЧ УСЛУГЕ: (попунити за случај да се подноси самостална
понуда или понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна
попуњава само понуђач)
Понуђач ____________________________________________________ кога

заступа
______________________________(у даљемтексту:Добављач (попуњава

понуђач)
ПИБ: ___________________________________________ (попуњава понуђач)
Матични број: ___________________________________ (попуњава понуђач)
Брoj рачуна: _____________________________________ (попуњава понуђач)
Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач)

2б. Подизвођач -навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда
са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)

1.________________________________________________ (попуњава понуђач)
2.________________________________________________ (попуњава понуђач)
3.________________________________________________ (попуњава понуђач)

2ц. ДОБАВЉАЧ УСЛУГЕ (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач-добављач група понуђача (заједничка

понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан ___________________________________________________________
2.члан ___________________________________________________________
3.члан ___________________________________________________________
4.члан ___________________________________________________________

Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити овлашћени
представник
групе_________________________________________________________________________
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Даље навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача
_________________________________________________________________________

Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:

1. Наручилац је, у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама, („Службени
гласник РС « 124/12, 14/15, 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈН
1/20 по позиву број 404-3-6-5/2020-IV , за доделу уговора o услузи осигурања обликовану
у три партије за ПАРТИЈА III- Колективно осигурање запослених и осигурање имовине
Градске управе града Зрењанина , за који су позив и конкурсна документација објављени
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

2. Добављач је доставио понуду број ( у уговору ће се навести број и датум понуде),
која је заведена код Наручиоца ( у уговору ће се навести број и датум понуде заведене
код Наручиоца) и која у потпуности одговара спецификацији/опису премета јавне набавке
из конкурсне документације, који се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

4. Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о
додели уговора број (у уговору ће се навести број и датум Одлуке,) којом је понуду
добављача (у уговору ће се навести добављач) изабрао као најповољнију са укупном
понуђеном ценом (у уговору ће се навести укупна понуђена цена) и која је саставни део
уговора, те се овај уговор закључује у складу са чланом 112 Закона о јавним набавкама.

Члан 1.
Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе града

Зрењанин се врши у складу са Условима везаним за ове врсте осигурања за Добављача
услуге и траје од 15.03.2020.-15.03.2021.године.Плаћање укупне годишње премије
осигурања извршиће се у 12 месечних рата у року до 45 дана од дана службеног пријема
фактуре.

Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години
бити реализоване највише до износа срестава која ће им за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години.

Члан 2.
Уговор престаје да важи истеком периода на који је закључен, односно утрошка

средстава.
У току трајања, Уговор се може раскинути сагласношћу обе уговорне стране.
Свака уговорна страна има право да једнострано раскине Уговор, уколико друга

уговорна страна не извршава уговором предвиђене обавезе уз поштовање отказног рока од
30 дана.

Члан 3.
У случају да током трајања Уговора дође до статусних или промена облика код

неке од уговорних страна, сва права и обавезе из овог Уговора преносе се на правног
следбеника уговорне стране код које се догодила статусна или промена облика.

Свака од уговорних страна обавезује се да у року од 8 (осам) дана од настанка неке
промене од значаја за правни промет (промена назива, седишта, делатности, лица
овлашћеног за заступање, броја текућег рачуна, печата и сл.) о томе обавести другу
уговорну страну писаним путем.
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Члан 4.
У реализацији овог Уговора уговорне стране ће поступати у складу са добрим

пословним обичајима.
Сва питања, која нису регулисана овим Уговором, решаваће се у складу са

одредбама Закона о облигационим односима, Закона о осигурању и другим важећим
прописима који регулишу осигурање.

Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне међусобне спорове решавају

споразумно, а у супротном спор ће решити Привредни суд у Зрењанину.

Члан 6.
Овај Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна

задржава по 2 (два) примерка.

ПОНУЂАЧ
М.П. __________________________________

(Име и презиме овлашћеног лица)

__________________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и

оверава овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и

оверава овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора

потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено
лице
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуђач је дужан да пoнуду сачини на српском језику према заахтевима из

конкурсне документације. На енглеском језику може се дати део понуде који се односи на
техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију. Наручилац који у поступку
прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски
језик,одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.

2. Начин подношења понуда

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и
конкурсном документацијом.Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за
учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

Понуђач може поднети понуду само за једну или више партија.
Свака партија представља целину која ће се посебно оцењивати и свака партија је

предмет посебног уговарања.
Достављање понуде електронским путем није дозвољено.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.

Понудa се доставља до 10.03.2020. године до 09,00 часова
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити поштом на адресу: Градска управа града Зрењанина, Трг слободе

број 10, Зрењанин или лично на наведену адресу на писарници Градске управе града
Зрењанина канцеларија 53.

На лицу коверте обавезно назначити:

Градска управа града Зрењанина,
Трг Слободе бр.10, 23000 Зрењанин

« ПОНУДА –НЕ ОТВАРАТИ»
за јавну набавку Услуге осигурања број ЈН 1/20-услуге,

по позиву број 404-3-6-5/2020-IV
за ПАРТИЈУ _________ (уписати број партије)
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На полеђини коверте навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и
контакт телефон или e- mail адресу.)

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење.Понуда која буде приспела по истеку датума и сата
неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити
неотворену на адресу понуђача са назнаком «небалаговремена»

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока
за подношење понуда, обавештење о изменама и допунама конкурсне документације,
обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања
понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објавити на порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.

Понуде ће се јавно отварати у дану истека рока за достављање понуда згради Одељења за
привреду, локални, економски и рурални развој,изградњу и уређење града и заштиту животне
средине, Одсек за јавне набавке у улици Слободана Бурсаћа број 4, дана 10.03.2020.године у :

ПАРТИЈА I Путно здравствено осигурање запослених Градске управе града
Зрењанина.............................................................................................................. 10,00часова
ПАРТИЈА II Каско осигурање службених возила Градске управе града

Зрењанина..............................................................................................................11,00 часова
ПАРТИЈА III Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске

управе града Зрењанина ................................................................................... 12,00 часова

На основу члана 103. став .4 Закона о јавним набавкама наручилац ће искључити јавност у
поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који
представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или
представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.На основу
наведеног наручилац ће донети одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности и да
ли се искључење јавности односи н на представнике понуђача
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка поступка јавног
отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке пуномоћје (овлашћење) за
учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму
понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име
представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а који ће потписати
записник и преузети примерак истог.
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом
отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању понуда.
Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан да
достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.

3.Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или
више партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета,уколико је
предмет набавке обликован у више партија.
Предметна набавка обликована у три партије и то:
ПАРТИЈА I Путно здравствено осигурање запослених Градске управе града

Зрењанина
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ПАРТИЈА II Каско осигурање службених возила Градске управе града Зрењанина
ПАРТИЈА III Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе

града Зрењанина

Понуђач може поднети понуду само за једну или више партија.
Свака партија представља целину која ће се посебно оцењивати и свака партија је

предмет посебног уговарања.
Уколико понуђач подноси понуду за више партија, свака понуда се подноси у засебној

коверти.

4. Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.

5.Начин измене,допуне и опозива понуде у смислу члана 87.став 6 Закона

У року за подношење понуда наведеног у позиву, понуђач може да измени,
допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Измена, допуна као и опозив понуде се подноси у затвореним ковертама
препорученом поштом на адресу Наручиоца: Градска управа града Зрењанина, Трг
слободе број 10, Зрењанин, или лично на наведену адресу на писарници Градске управе
града Зрењанина канцеларија 53 са назнаком у зависности од конкретне потребе
“Измене“ или „Допуне „ или “Измене и Допуне“ или „Опозив“ понуде за јавну набавку
Услуге осигурања за ПАРТИЈУ _________ (уписати број партије), број ЈН 1/20-услуге по
позиву број 404-3-6-5/2020-IV – НЕ ОТВАРАТИ

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може вршити измену, допуну или
опозив понуде.

6. Понуђач
Понуђачем се сматра:

1. понуђач који наступа самостално(понуду подноси самостално)
2. понуђач који наступа са подизвођачем
3. група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити
исто лице може да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац ће понуду тог понуђача као и све понуде у које је тај понуђач укључен
одбити као неприхватљиве.

7. Понуда са подизвођачем
Учешће са подизвођачем мора у потпуности бити у складу са чланом 80. ЗЈН.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке

делимично поверити подизвођачу, као и да наведе у својој понуди, назив подизвођача,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној
набавци.
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Понуђач односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако
би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. Добављач може ангажовати као
подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након
подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца

8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.

Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81. ЗЈН.
Уколико се подноси заједничка понуда, носилац посла који ће заступати групу понуђача
пред наручиоцем, је у обавези да попуни, потпише и овери све обрасце у конкурсној
документацији који се односе на заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке и то :
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена
и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење
уговора.

9. Захтеви у погледу траженог начина плаћања,гаратног рока, као и
евентуалних других оклонпости од којих зависи прихватљивост понуде

9.1 Посебни захтеви наручиоца

а) за партију II
- Премија осигурања треба да се односи на каско осигурање са укљученим ризиком

крађе без учешћа осигураника у штети.
- Број признатих штета по возилу није ограничен за време трајања осигурања.
- Понуђач може у понуди навести и посебне погодности које нуди.
- Наведена возила ће се каско осигуравати за период од годину дана односно од

01.03.2020 године до 01.03.2021 године.
Рок исплате штете је највише 14 (четрнаест) дана од дана ликвидације штете.
б) за партију III
Рок исплате накнаде од осигурања не може бити дужи од 10 дана од
ликвидације штете;
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9.2. Рок и начин плаћања

За партију I
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, у целости, у року 10 дана од дана

службеног пријема фактуре, а након издавања полисе осигурања.

За партију II и III:
Плаћање укупне годишње премије осигурања извршиће се у 12 месечних рата у

року до 45 дана од дана службеног пријема фактуре. Понуђач је дужан да понуди цену
осигурања (премију) у складу са понуђеним условима плаћања.

9.3 Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као

неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац може да у писаном облику

затражи од понуђача продужење рока важности понуде.
Уколико понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може

мењати понуду

9.4 Рачунска провера понуда
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

У поступку оцењивања понуда, израчунавање броја пондера вршиће се закључно са
другом добијеном децималом ( без заокруживања).

10. Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди
Цене у понуди треба да буду изражене у динарима без пореза и са порезом.

Цена мора бити изражена у динарима, са и без обрачунатог пореза , са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.

Бодоваће се укупна цена без пореза без обзира што понуђач мора навести износ
пореза и цену са порезом.

Ако наручилац сматра да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће
у складу са чланом 92. ЗЈН.
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11. Подаци о врсти, садржини,начину поднишења, висини и роковима
обезбеђења финанасиског испуњења обавеза

Наручилац не захтева финансиска обезбеђења.

12. Заштита података и одређивање поверљивости
Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава,
као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно
пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је
потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу,
поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити
исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе
наведени начин.

Сва документа односно подаци који нису означени као поверљиви, односно нису
заштићени одредбом члана 14. ЗЈН, могу бити предмет увида других понуђача који то
затраже по основу члана 110. ЗЈН.

13.Обавештење о начину преузимања техничке документације и
планова,односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исти
није могуће објавити.
Сву документацију је могуће објавити.

14.Додатне информације и појашњења конкурсне документације

Заинтересовано лице може у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
или путем електронске поште на e-mail javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs или факсом на
број бр. 023/ 315-0-129.) да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће заинтересованом лицу доставити одговор у писаном облику у року
од 3 дана од дана пријема захтева и истовремено ће ту информацију објавити на интернет
страници Наручиоца www. zrenjanin.rs и на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упутити на адресу: Градска управа града
Зрењанина, Трг слободе број 10, 23000 Зрењанин или непосредно на наведену адресу на
писарници Градске управе Зрењанина у канцеларији број 53, са напоменом «Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, број ЈН 1/20-
услуге осигурања за ПАРТИЈУ _________ (уписати број партије), по позиву број 404-3-6-
5/2020-IV – НЕ ОТВАРАТИ»
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Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда
телефонским путем није дозвољено.

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних
набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава
могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим
законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и
података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања
понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување
документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и
архива.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа,
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.

15. Додатна објашњења у вези понуда
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења после отварања

понуда, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши и контролу односно увид код понуђача односно његовог подизвођача.

16. Патенти и интелектуална својина– Обaвeштавају се Понуђачи дa нaкнaду зa
кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe
свojинe трeћих лицa снoси Пoнуђaч.

17. Заштита права понуђача
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
ЗЈН.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државана
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил
(javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs), факсом на број (023/315-0-129) или препорученом
пошиљком са повратницом.

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 најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у
поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од
стране наручиоца 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
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достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63 став 2 ЗЈН 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 става 3. овог члана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл.109 ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 дана у поступку јавне
набавке мале вредности.

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 ЗЈН, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Наручилац објављује Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу из члана 156. став 1. Закона. за јавну набавку по позиву број 404-3-6-
5/2020-IV и тo:

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда;

Елементи које треба да садржи Потврда о уплати таксе из чл.156,ЗЈН прописани су
Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, (http://www.kjn.gov.rs/)

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН

18 . Употреба печата
Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде користи печат.

19.Заштита података о личности
У поступку јавне набавке примењиваће се одредбе Закона о заштити података о
личности („Сл. гласник РС” бр. 87/2018), и тиме спречити свака повреда и злоупотреба
података о личности.”


