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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 40436/IV-20 од 04.02.2020.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале
вредности бр.404-36/IV-20 од 04.02.2020.године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Услуге осигурања
ЈН бр. 13/20
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

3.

IV
V

Општи подаци о јавној набавци
Врста,
техничке
карактеристике
(спецификације), квалитет, количина и опис
добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испoруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

12.

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

13.

VII

Модел уговора

31.

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

34.

II

III
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац : Општина Лајковац-општинска управа Лајковац
Адреса: Омладински трг бр.1 14224 Лајковац
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-36/IV-20 су Услуге осигурања
(имовине,лица,моторних возила) – 66510000-Услуге осигурања.
4. Партије
Предметна набавка није обликована по партијама.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Мирјана Ђаковић,дипл.правник
Е-маил адреса: javne.nabavke014@gmail.com
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима
врши се на начин одређен чл.20 Закона.
Тражење додатних информација и појашњења путем телефона није дозвољено.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Општина Лајковац –Општинска управа Лајковац покреће поступак јавне набавке за
набавку услуга осигурања и то за осигурање имовине,лица и моторних возила.
Осигурање лица обухвата колективно осигурање радника од последица несрећног
случаја или незгоде и допунско здравствено осигурање и то у укупном броју од 89
лица.
А

Колективно осигурање запослених

1.
2.
3.
4.

Смрт услед незгоде
Трајни инвалидитет
Трошкови лечења
Дневна накнада

Б
1.

Допунско здравствено осигурање
Теже болести и последице болести
Хируршке интервенције-у зависности од
категорије хируршке интервенције исплаћује
се % од уговорене суме

2.

Осигурана сума по
раднику
500.000,00
1.000.000,00
5.000,00
200,00

100.000,00
100.000,00

Осигурање имовине обухвата осигурање грађевинских објеката и машина и опреме
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

1.

2.

Зграда Градске куће масивне градње површине 2.143,57 м², приземље и 3 (три )
спрата и поткровље, усељено 2006-е године на суму осигурања 77.529.508,12
динара од основних ризика пожара (зграда Градске куће је опремљена јављачима
пожара) и других опасности са укљученим допунским ризиком излива воде из
водоводних и канализационих цеви и оборинске воде за грађевински објекат на
„Први ризик“ 1.000.000,00 динара и допунског ризика поплава бујица и високе
воде за грађевински објекат на „Први ризик“ 1.000.000,00 динара без учешћа
осигураника у штети и ризика земљотреса на пуну вредност.
Грађевински објекат масивне градње месне канцеларије површине 1299,00 м², на
суму осигурања 25.195.960,39 динара од основних ризика пожара и других
опасности са укљученим допунским ризиком излива воде из водоводних и
канализационих цеви и оборинске воде за грађевински објекат на „Први ризик“
500.000,00 динара и допунског ризика поплава бујица и високе воде за грађевински
објекат на „Први ризик“ 500.000,00 динара без учешћа осигураника у штети и
ризика земљотреса на пуну вредност.
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3.

Грађевински објекат масивне градње зграда јединице локалне самоуправе В.
Мишића 86 на површину коју користи музичка школа од 66,00 м², на суму
осигурања 3.816.364,13 динара од основних ризика пожара и других опасности са
укљученим допунским ризиком излива воде из водоводних и канализационих цеви
и оборинске воде за грађевински објекат на „Први ризик“ 100.000,00 динара и
допунског ризика поплава бујица и високе воде за грађевински објекат на „Први
ризик“ 100.000,00 динара без учешћа осигураника у штети и ризика земљотреса на
пуну вредност.
Грађевински објекат масивне градње Силос- пословна зграда магацина ( други и
трећи спрат) површине 1.320,00 м², на суму осигурања 8.258.640,26 динара од
основних ризика пожара и других опасности са укљученим допунским ризиком
излива воде из водоводних и канализационих цеви и оборинске воде за
грађевински објекат на „Први ризик“ 250.000,00 динара и допунског ризика
поплава бујица и високе воде за грађевински објекат на „Први ризик“ 250.000,00
динара без учешћа осигураника у штети и ризика земљотреса на пуну вредност.

4.

МАШИНЕ И ОПРЕМА

1.

2.

3.

4.

Опрема (канцеларијска СО- 1.425.927,38 динара, комуникациона СО- 1.765.012,28
динара, електронска-копир апарати, опрема за домаћинство и клима уређаји СО3.694.019,26 динара) у Градској кући на на суму осигурања од 6.884.958,92 динара
од основних ризика пожара и других опасности са укљученим допунским ризиком
излива воде из водоводних и канализационих цеви „Први ризик“ 500.000,00 динара
и допунског ризика поплава бујица и високе воде за опрему на „Први ризик“
500.000,00 динара без учешћа осигураника у штети.
Рачунарска опрема у Градској кући на садашњу вредност од 2.205.654,22 динара од
ризика лома машина са укљученим доплатцима за откуп амортизоване вредности
код делимичних штета и откуп одбитне франшизе, без учешћа осигураника у
штети.
Сав намештај и уређаји са машинама и апаратима у закључаним просторијама
Градске куће од ризика провалне крађе и разбојништва на „Први ризик“
1.000.000,00 динара са укљученим доплатцима за облик заштите и за откуп
одбитне франшизе, без учешћа осигураника у штети, објекат Градске куће је
опремљен видео надзором. Имамо ноћног чувара.
Механичка опрема у саставу ГО – на суму осигурања 3% од вредности
грађевинског објекта Градске куће (вредности 77.529.508,12 динара) од ризика
лома машина са укљученим доплатцима за откуп амортизоване вредности код
делимичних штета и откупом одбитне франшизе, без учешћа осигураника у штети.
Уређаји за уштеду електричне енергије на стубовима јавне расвете на суму
осигурања од 43.146.870,97 динара од ризика лома машина уз укључен доплатак за
откуп франшизе, опрема у гаранцији.
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Осигурање возила –подразумева основно осигурање(осигурање од аутоодговорности)
моторних возила,обавезно осигурање путника и каско осигурање моторних возила
Рб.

Марка и тип
возила

Врста
возила

Регистра
циона
ознака

Број
Носивос
Година
Снага
Запремина
регистров
т у кг
производ
мотора
мотора
аних
ње
(KW)
(ccm)
места
ОСНОВНО ОСИГУРАЊЕ (ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ) МОТОРНИХ ВОЗИЛА

1.

Škoda Super 2.0 TDI
AMBITION

Путничко

VA-072LE

5

0,00

2015

140

1968

2.

LADA 4X4 M2121

Путничко

VA-071KŽ

5

0,00

2015

61

1690

3.

Mercedes Benz 906Sprinter 511 CDI

Аутобус

VA-037FC

21

0,00

2006

110

2148

4.

VAZ 21214 120 50
LADA 1.7 I 4X4

Путничко

VA-088UD

5

0,00

2013

61

1690

5.

Dacia Sandero
Ambiance DCI 75

Путничко

VA-049SŠ

5

0,00

2012

55

1461

6.

FIAT Tipo 4D 95KS
POP

Путничко

VA-119LO

5

0,00

2018

70

1368

/

/

/

ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ПУТНИКА
1.

Mercedes Benz 906Sprinter 511 CDI

Аутобус

VA-037FC

21

/

КАСКО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Р.б.
Марка и тип
возила

Врста
возила

Регистра
циона
ознака

Бр.реги
ст.
места

1

Škoda Super 2.0 TDI
AMBITION

Путничко

VA-072LE

5

2

LADA 4X4 M2121

Путничко

VA-071KŽ

5

VA-037FC

21

3

Mercedes Benz 906Sprinter 511 CDI

VA-088UD

5

4

VAZ 21214 120 50
LADA 1.7 I 4X4

Аутобус

Путничко

Новонаб
авне
вреднос
ти
према
важећем
каталог
у

Година
произво
дње

Снага
мотор
а
(KW)

Запр
емин
а
мото
ра
(ccm)

0,00

2015

140

1968

0,00

2015

61

1690

0,00

2006

110

2148

0,00

2013

61

1690

Носивос
т у kg
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5

Dacia Sandero
Ambiance DCI 75

Путничко

6

FIAT Tipo 4D 95KS
POP

Путничко

VA-049SŠ
VA-119LO

0,00

2012

55

1461

0,00

2018

70

1368

5

5

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Техничка документација и планови израђују се у складу са законом,техничким
прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке.
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове .

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.13/20

7/ 40

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);

2.

3.

4.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

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 ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
давања мита, кривично дело преваре конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
Да је измирио доспеле порезе, набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и
2.
ЗЈН,
дефинисане
овом
доприносе и друге јавне дажбине у став
складу са прописима Републике конкурсном документацијом
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
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. ЗЈН).
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Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1.
тач. 5) ЗЈН
5.

- ДОЗВОЛА –Решење Народне банке
Србије за обављање послова осигурања у
виду неоверене копије.
- потврда Народне банке Србије да
понуђачу није престало важење дозволе
за обављање делатности која је предмет
јавне набавке у виду неоверене копије.
Напомена: Потврда мора бити издата
након
објављивања
позива
за
подношење понуда.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4.,
понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из
чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу
обавезних услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ -Решење Народне
банке Србије за обављање послова осигурања у виду неоверене копије.
- потврда Народне банке Србије да понуђачу није престало важење дозволе за
обављање делатности која је предмет јавне набавке у виду неоверене копије.
Напомена: Потврда мора бити издата након објављивања позива за
подношење понуда.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ
подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану
од стране овлашћеног лица подизвођача.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне
услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI
ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача.
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 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 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 зсконских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
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Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе,
јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре - www. apr.gov.rs)
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.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
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.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се
укупна понуђена цена без урачунатог пореза.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи (повољнији за наручиоца)
рок плаћања.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок
плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача,
и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само
један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
Образац понуде (Образац 1);
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76.ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом,(Образац
5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7) Образац меничног овлашћења (Образац 7)
1)
2)
3)
4)
5)
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда
бр
________________
од
__________________
за
набавку................................. – [навести предмет јавне набавке], ЈН број ...........

јавну

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Услуге осигурања
Назив

Укупан износ
годишње премије
без урачунатог
пореза

Порез

Укупан износ
годишње премије
са урачунатим
порезом

УСЛУГЕ
ОСИГУРАЊА
(табела1 + табела2
+ табела3 +табела4
+ табела5)

Начин, рок и услови Плаћање ће се вршити месечно,у 12 једнаких рата, а за
плаћања:
осигурање возила, приликом регистрације возила у року од
_____дана од дана службеног пријема рачуна
Период трајања вршења Рок за реализацију уговора је 12 месеци од дана почетка
услуге:
вршења осигурања.
Рок важења понуде:

______ дана од дана отварања понуде (не краћи од 30 дана)

Рок за увиђај и процену
штете:
______часова, од момента пријаве случаја
Рок за достављање ______дана од дана пријема пријаве штете (не дужи од 3
извештаја проценитеља дана)
Рок измирења штете:

У року од _____дана од дана пријема обавештења са
целокупном релевантном документацијом о осигураном
случају који се догодио.

Датум
_____________________________

Понуђач
________________________________

Напомене:
-обавезно у спецификацији цена унети појединачне цене а у обрасцу понуде збирну цену
за период од 12 месеци-период трајања уговора
-цене исказати у динарима
-обавезно попунити све ставке понуде
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из
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групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити и потписати образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посе
(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Табела 1.
А

Колективно осигурање
запослених

1.
2.
3.
4.

Смрт услед незгоде
Трајни инвалидитет
Трошкови лечења
Дневна накнада
Допунско здравствено
осигурање

500.000,00
1.000.000,00
5.000,00
200,00

Теже болести и последице
болести
Хируршке интервенције-у
зависности од категорије
хируршке интервенције
исплаћује се % од уговорене
суме

100.000,00

Б
1.

2.

Осигурана сума
по запосленом

Премија
без
урачунатог
пореза за
89
запослених

Порез

Премија са
урачунатим
порезом за
89
запослених

100.000,00

Укупан износ премије без урачунатог пореза : ________________ динара____________
Укупан износ премије са урачунатим порезом: ____________________________ динара
Услови:
Начин, рок и услови плаћања :___________________________________
Рок важења понуде: _____________________________________________
Рок за увиђај и процену
штете:________________________________________________________
Рок за достављање извештаја проценитеља :_______________________
Рок измирења штете:___________________________________________

Место:______________________

M. П.

потпис
овлашћеног лица

Датум :______________________
______________________
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Табела 2.
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Рб.

1.

2.

Назив

Премија без
урачунатог
пореза

Порез

Премија са
урачунатим
порезом

Зграда Градске куће масивне градње
површине 2.143,57 м², приземље и 3 (три )
спрата и поткровље, усељено 2006-е године
на суму осигурања 77.529.508,12 динара од
основних ризика пожара (зграда Градске
куће је опремљена јављачима пожара) и
других опасности са укљученим допунским
ризиком излива воде из водоводних и
канализационих цеви и оборинске воде за
грађевински објекат на „Први ризик“
1.000.000,00 динара и допунског ризика
поплава бујица и високе воде за грађевински
објекат на „Први ризик“ 1.000.000,00 динара
без учешћа осигураника у штети и ризика
земљотреса на пуну вредност.
Грађевински објекат масивне градње месне
канцеларије површине 1299,00 м², на суму
осигурања 25.195.960,39 динара од основних
ризика пожара и других опасности са
укљученим допунским ризиком излива воде
из водоводних и канализационих цеви и
оборинске воде за грађевински објекат на
„Први ризик“ 500.000,00 динара и допунског
ризика поплава бујица и високе воде за
грађевински објекат на „Први ризик“
500.000,00 динара без учешћа осигураника у
штети и ризика земљотреса на пуну
вредност.

Дом Јабучје

Дом Јабучје

Дом Јабучје

___________ ___________ ___________
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3.

Грађевински објекат масивне градње зграда
јединице локалне самоуправе В. Мишића 86
на површину коју користи музичка школа од
66,00 м², на суму осигурања 3.816.364,13
динара од основних ризика пожара и других
опасности са укљученим допунским ризиком
излива воде из водоводних и канализационих
цеви и оборинске воде за грађевински
објекат на „Први ризик“ 100.000,00 динара и
допунског ризика поплава бујица и високе
воде за грађевински објекат на „Први ризик“
100.000,00 динара без учешћа осигураника у
штети и ризика земљотреса на пуну
вредност.

4.

Грађевински објекат масивне градње Силоспословна зграда магацина ( други и трећи
спрат) површине 1.320,00 м², на суму
осигурања 8.258.640,26 динара од основних
ризика пожара и других опасности са
укљученим допунским ризиком излива воде
из водоводних и канализационих цеви и
оборинске воде за грађевински објекат на
„Први ризик“ 250.000,00 динара и допунског
ризика поплава бујица и високе воде за
грађевински објекат на „Први ризик“
250.000,00 динара без учешћа осигураника у
штети и ризика земљотреса на пуну
вредност.

Укупан износ премије без урачунатог пореза : ________________ динара____________
Укупан износ премије са урачунатим порезом: ____________________________ динара
Услови:
Начин, рок и услови плаћања :___________________________________
Рок важења понуде: _____________________________________________
Рок за увиђај и процену
штете:________________________________________________________
Рок за достављање извештаја проценитеља :_______________________
Рок измирења штете:___________________________________________

Место:______________________
Датум :______________________

M. П.

потпис овлашћеног лица
____________________
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МАШИНЕ И ОПРЕМА
Премија
Порез
без
урачунатог
пореза

Р.б.

Назив

1.

Опрема (канцеларијска СО- 1.425.927,38 динара, комуникациона СО- 1.765.012,28 динара,
електронска-копир апарати, опрема за домаћинство и клима уређаји СО-3.694.019,26 динара) у
Градској кући на на суму осигурања од 6.884.958,92 динара од основних ризика пожара и других
опасности са укљученим допунским ризиком излива воде из водоводних и канализационих цеви
„Први ризик“ 500.000,00 динара и допунског ризика поплава бујица и високе воде за опрему на
„Први ризик“ 500.000,00 динара без учешћа осигураника у штети.

2.

Рачунарска опрема у Градској кући на садашњу вредност од 2.205.654,22 динара од ризика лома
машина са укљученим доплатцима за откуп амортизоване вредности код делимичних штета и
откуп одбитне франшизе, без учешћа осигураника у штети.

3.

Сав намештај и уређаји са машинама и апаратима у закључаним просторијама Градске куће од
ризика провалне крађе и разбојништва на „Први ризик“ 1.000.000,00 динара са укљученим
доплатцима за облик заштите и за откуп одбитне франшизе, без учешћа осигураника у штети,
објекат Градске куће је опремљен видео надзором. Имамо ноћног чувара.

4.

Механичка опрема у саставу ГО – на суму осигурања 3% од вредности грађевинског објекта
Градске куће (вредности 77.529.508,12 динара) од ризика лома машина са укљученим доплатцима
за откуп амортизоване вредности код делимичних штета и откупом одбитне франшизе, без учешћа
осигураника у штети.
Уређаји за уштеду електричне енергије на стубовима јавне расвете на суму осигурања од
43.146.870,97 динара од ризика лома машина уз укључен доплатак за откуп франшизе, опрема у
гаранцији.
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Премија са
урачунатим
порезом

Укупан износ премије без урачунатог пореза : ________________ динара____________
Укупан износ премије са урачунатим порезом: ____________________________ динара
Услови:
Начин, рок и услови плаћања :___________________________________
Рок важења понуде: _____________________________________________
Рок за увиђај и процену штете:________________________________________________________
Рок за достављање извештаја проценитеља :_______________________
Рок измирења штете:___________________________________________

Место:______________________
Датум :______________________

M. П.

потпис овлашћеног лица
____________________
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ОСНОВНО ОСИГУРАЊЕ (ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ) МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Табела 4.
Ред.
Марка и тип Врста
Регистра Број
Носив Година
Снага Запрем Премија
Премија са
број
возила
возила
циона
регистр ост у
производ мотора ина
без
Порез урачунатим
ознака
ованих
кг
ње
(KW)
мотора
урачунат
порезом
места
(ccm)
ог пореза
1.
Škoda Super
Путничк VA-0725
0,00
2015
140
1968
2.0 TDI
о
LE
AMBITION
2.
LADA 4X4
Путничк VA-0715
0,00
2015
61
1690
M2121
о
KŽ
3.
Mercedes
Аутобус VA-03721
0,00
2006
110
2148
Benz 906FC
Sprinter 511
CDI
4.
VAZ 21214
Путничк VA-0885
0,00
2013
61
1690
120 50 LADA о
UD
1.7 I 4X4
5.
Dacia Sandero Путничк VA-0495
0,00
2012
55
1461
Ambiance DCI о
SŠ
75
6.
FIAT Tipo 4D Путничк VA-1195
0,00
2018
70
1368
95KS POP
о
LO
ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ПУТНИКА
Ред.
Марка и тип Врста
Регистра Број
Премија без
Порез
Премија са урачунатим порезом
број
возила
возила
циона
регистр урачунатог пореза
ознака
ованих
места
7.
Mercedes
Аутобус VA-03721
Benz 906FC
Sprinter 511
CDI
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Остале податке неопходне за прављење полисе изабрани понуђач ће добити пет дана од дана закључења уговора.
Осигурање обухвата период од годину дана према датуму регистрације.
Укупан износ премије без урачунатог пореза : ________________ динара____________
Укупан износ премије са урачунатим порезом: ____________________________ динара
Услови:
Начин, рок и услови плаћања :___________________________________
Рок важења понуде: _____________________________________________
Рок за увиђај и процену штете:________________________________________________________
Рок за достављање извештаја проценитеља :_______________________
Рок измирења штете:___________________________________________

Место:______________________
Датум :______________________

M. П.

потпис овлашћеног лица
____________________
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КАСКО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Табела 5.

Ре
д.
бр
ој

Марка и тип
возила

Врста
возила

1.

Škoda Super
2.0 TDI
AMBITION
LADA 4X4
M2121
Mercedes Benz
906-Sprinter
511 CDI
VAZ 21214 120
50 LADA 1.7 I
4X4
Dacia Sandero
Ambiance DCI
75
FIAT Tipo 4D
95KS POP

Путнич VA-072ко
LE

5

Путнич
ко
Аутобу
с

VA-071KŽ
VA-037FC

5

2.
3.

4.

5.

6

Регистра
циона
ознака

Број
регистр
ованих
места

Новонаба Носив
вне
ост у
вредности кг
према
важећем
каталогу
0,00

Година
производ
ње

Снаг
а
мото
ра
(KW)

Запреми
на
мотора
(ccm)

2015

140

1968

0,00

2015

61

1690

21

0,00

2006

110

2148

Путнич VA-088ко
UD

5

0,00

2013

61

1690

Путнич
ко
VA-049SŠ
Путнич VA-119ко
LO

5

0,00

2012

55

1461

5

0,00

2018

70

1368

Премиј
а без
урачуна
тог
пореза

Осигурање радити на новонабавне вредности према важећем каталогу, АМСС.
Ширина осигурања: Пун каско са укљученим допунским ризиком од крађе у земљи и иностранству.
Обим покрића: без учешћа у штети и откупом одбитне франжизе.
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Порез

Премија са
урачунатим
порезом

Остале податке неопходне за прављење полисе изабрани понуђач ће добити пет дана од дана закључења уговора.

Укупан износ премије без урачунатог пореза : ________________ динара____________
Укупан износ премије са урачунатим порезом: ____________________________ динара
Услови:
Начин, рок и услови плаћања :___________________________________
Рок важења понуде: _____________________________________________
Рок за увиђај и процену штете:________________________________________________________
Рок за достављање извештаја проценитеља :_______________________
Рок измирења штете:___________________________________________

Место:______________________
Датум :______________________

M. П.

потпис овлашћеног лица
____________________
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке Услуге осигурања бр.13/20, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац 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 ЗЈН 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. тачка 2)
ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке. Услуге осигурања број.13/20, испуњава све
услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на који начин сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке Услуге осигурања бр.13/20, испуњава све
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани
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) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
-УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА јнмв 13/20Закључен између:
Општина Лајковац-Општинска управа Лајковац са седиштем у Лајковцу, улица :
Омладински трг бр.1,ПИБ: 101343119 Матични број: 07353154
Број рачуна: 840-133640-12 Управа за трезор,кога заступа-начелник Живорад
Бојичић,дипл.правник (у даљем тексту: наручилац )
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: пружалац услуге),
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је пружање услуга осигурања запослених имовине,моторних возила
за период од годину дана а у свему по понуди бр.___________од_________и структури
цена пружаоца услуге које чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да премија за извршене услуге осигурања из члана 1.овог
Уговора износи: __________________динара без урачунатог пореза, односно
________________ динара са урачунатим порезом.
Уговорена премија је фиксна и иста се не може мењати до извршења Уговора, осим код
осигурања моторних возила, где Пружалац услуга задржава право да премију
осигурања коригује сходно важећим условима, тарифом и по правилима Бонус-малус
система.
Члан 3.
Премија из члана 2.став 1. овог уговора је обрачуната за период од годину дана почев
од дана закључења уговора.
Плаћање премије у једнаким месечним ратама, по испостављеној фактури, на рачун
пружаоца услуге бр. _________________________код Банке _______________________.
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Члан 4.
Наручилац се обавезује да уредно доставља потпуну документацију ради осигурања и
ликвидације штете и да пружаоцу услуге омогући приступ за осигурање ликвидацију
штета,да осигуране запослене, моторна возила и имовину штити у складу са прописима
и да уредно плаћа премију осигурања.
Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да услугу из члана 1 овог уговора изврши у свему под
условима из прихваћене понуде.
Пружалац услуге је у обавези да Наручиоцу благовремено изда лист покрића
осигурања, односно полиса којим се врши осигурање.
Пружалац услуге се обавезује да утврђује максимално могуће штете, да врши ревизију
преузетог ризика и да предлаже мере ради заједничког отклањања последица.
Члан 6.
Пружалац услуге је у обавези да у року од ____ часова од момента пријаве случаја
(телефонски или писмено) изађе и изврши увиђај насталог штетног догађаја. Уколико
не изађе дужан је да прихвати обрачун наручиоца о насталом штетном догађају и
изврши исплату.
Члан 7.
Исплата штете је у року од _______ дана од дана пријема обавештења са целокупном
релевантном документацијом о осигураном случају који се догодио.
Члан 8.
Уговор се закључује на период од дванаест месеци.
Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора – уговорне стране
ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између наручиоца и пружаоца услуге не буду решени споразумно,
надлежан је Привредни суд у Ваљеву.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима , Закона о осигурању и други важећи прописи.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од чега 2 (два) примерка за
наручиоца, а 2 (два) за пружаоца услуга.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

_________________________

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ЛАЈКОВАЦ
__________________________
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(ОБРАЗАЦ 7)
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, 18/58 - други закон,
„Сл. лист СФРЈ“, 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96) и Одлуке о облику,
садржини и начину коришћењa образаца платних налога за извршење платних
трансакција у динарима („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018,
78/2018 и 22/2019)
_______________________________ из _________________ , ____________________,
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
____________________
___________________
___________________________,
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Општина Лајковац - Општинска управа
Уплатни рачун јавних прихода: 840-745151843-03, по моделу 97, са позивом на број
30-055
За обезбеђење озбиљности понуде у поступку јавне набавке услуга: Услуге осигурања
ЈН број 13/20, предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_______________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10% понуђене цене без
без урачунатог пореза, дате у нашој понуди бр __________ од ___________.2020.
године
тј.
на
износ
од
___________(словима:_______________________________________________________)
динара и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих
потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице.
Рок важења меничног овлашћења је колико и рок важења понуде.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних
промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће уновчити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или
измени своју понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о
јавној набавци.
Датум
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
…...................................
…..............................................................
Напомена: Попуњен и потписан Образац меничног овлашћења за корисника
бланко соло менице доставити заједно са бланко соло меницом, фотокопијом картона
депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне
банке, регистрованом у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
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.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Лајковац- Општинска управа
Лајковац,Омладински трг број 1 14224 Лајковац са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку услуге – Услуге осигурања, ЈН бр. 13/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.02.2020. године
до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи потписан:






Образац понуде (Образац 1);
Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
 Модел уговора;
 Образац меничног овлашћења (Образац 7)
3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка није обликована по партијама.
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Лајковац –
Општинска управа Лајковац,Омладински трг број 1 14224 Лајковац са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге – Услуге осигурања, ЈН бр. 13/20 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге – Услуге осигурања, ЈН бр. 13/20 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – Услуге осигурања, ЈН бр.13/20 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге Услуге осигурања, ЈН бр. 13/20 НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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 учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или
као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са
подизвођачем, 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.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)
ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12,
68/15 и 113/17), од дана пријема рачуна за извршене услуге.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим трошковима
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена у складу са статусном документацијом и потписана
од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено
менично овлашћење – писмо, оверено у складу са статусном документацијом, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без пореза. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице не
може бити краћи од рока важења понуде.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду;
 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на
e-mail: javne.nаbavke014@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније
5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.13//20.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, 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 да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
e-mail: javne.nabavke014@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на
адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
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 три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. 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 претходног става, 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
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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 понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата и оверена од стране банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог
за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Oпштина Лајковац-Општинска управа, Омладински трг 1 14224
Лајковац, јавна набавка ЈН 13/20;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, потписан од стране овлашћеног лица, који
садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком
1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора,
а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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