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1. ПОЗИВ ДА СЕ ДАЈУ ПОНУДЕ
1.1
ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Државна ревизорска институција је самостални државни орган, чија је основна делатност
регулисана Законом о државној ревизорској институцији.
Матични број:…………………………………………… 17699539
Шифра делатности: …………………………………….. 8411
Регистарски број:………………………………………... 6003678521
ПИБ: ……………………………………………………... 105225241
Рачун: ………………………………………….................. 840-1620-21
Све финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко Управе за трезор.
1.2
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), припремљена је
конкурсна документација за предметни поступак јавне набавке мале вредности
означен као ЈН 05/15.
Назив и адреса наручиоца
Интернет страница наручиоца
контакт

Државна ревизорска институција, Макензијева бр. 41, Београд
www.dri.rs
Све информације можете добити на телефон број 011/3042228

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА

1.3

Напомена: спроводи се ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, а након
доношења одлуке о покретању поступка 404-1652/2015-09/1 од 24.04.2015. године.
На ову набавку ће се примењивати:



ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/12);



ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ("СЛ. ЛИСТ СФРЈ", БР.
29/78, 39/85, 57/89 И "СЛ. ЛИСТ СРЈ" 31/93);
ПРАВИЛНИЦИ КОЈЕ ЈЕ ОБЈАВИЛA УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЗАНО ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ („СЛ.
ГЛАСНИК РС БР. 29 ОД 29.03.2013. ГОДИНЕ, 31 ОД 05.04.2013. ГОДИНЕ И 33 ОД 10.04.2013. ГОДИНЕ).
УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИРОДЕ РАСХОДА И УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИБАВЉАЊА
САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ УГОВОРА КОЈИ, ЗБОГ ПРИРОДЕ РАСХОДА, ЗАХТЕВАЈУ ПЛАЋАЊЕ У
ВИШЕ ГОДИНА „СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 21/2014);




1.4

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СЛ.
ЛИСТ СРЈ", БР. 33 OД 11. ЈУЛА 1997, 31/01, СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 30 ОД 7. МАЈА 2010);

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су услуге осигурања имовине
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.
1.5
ПРАВО НА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из
чл. 75. и 76. Закона, а како је наведено у делу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове конкурсне документације.
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном
документацијом.
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1.6
ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном докуметацијом и позивом.
1.7

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена
заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном 22.05.2015.
године до 10:00 часова, по локалном времену.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу
наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда,
закључно са даном 22.05.2015. године до 10:00 часова по локалном времену.
Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу писарнице
наручиоца:
Државна ревизорска инситуција, Макензијева бр. 41, Београд
II спрат, канцеларија бр. 14
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће
понуђачу неблаговремено поднету понуду, неотворену, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
1.8
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
22.05.2015. године у 10:30 часова на адреси: Државна ревизорка институција, Макензијева
бр. 41, Београд.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији
наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.
1.9
ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана јавног отварања понуда.
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1
УСЛОВИ ПОНУДЕ
Понуђач у понуди мора да достави:
1) Прилог П2 из ове конкурсне документације (попуњен, потписан и оверен печатом) као
доказ да испуњавања услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона
наведеним у делу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ;

2)
3)
3)
4)

Прилог П1 из ове документације (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);
Прилог П3 из ове документације (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);
Прилог П4 залепити на коверат понуде која се доставља наручиоцу;
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);

5) МОДЕЛ УГОВОРА

(попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране одговорног

лица);
6) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (потписана и

оверена печатом понуђача).

2.2
ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ
Понуђач, обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне документације попуњава
и потписује и оверава печатом на месту предвиђеном за печат и потпис.
2.3
ОБЛИК ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се
при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. На фасцикли
или коверти морају бити налепљени: Прилог П4 попуњен и налепљен на предњој страни
понуде.
2.4
ЈЕЗИК
Понуда мора бити на српском језику.
2.5
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора важити најмање 30 дана, од дана јавног отварања понуда.
2.6

ЦЕНА

2.7

Висина премије осигурања, треба да буде, изражена у динарима, на годишњем нивоу,
укупно и по специфицираним врстама осигурања и ризика, без пореза на неживотно
осигурање.

2.8

Висина премије осигурања се не може мењати.

2.9

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 57. Закона о јавним набавкама.

2.10

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

2.11

Годишња премија осигурања плаћа се на годишњем нивоу без камате и
ревалоризације.

2.12

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема рачуна.

2.13

Рачун испоставља понуђач, како је предвиђено Уговором.

2.14

РОК ЗА УВИЂАЈ И ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ
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Понуђач – осигуравач је у обавези да, по пријави осигураника да је наступио
осигурани случај, изврши увиђај на лицу места, ради утврђивања и процене штете.

2.16

Увиђај и процена штете мора бити обављена у року из понуде од момента пријаве
осигураног случаја.

2.17

Понуђач – осигуравач је у обавези, да у року који не може бити дужи од 3 радна дана,
од момента пријема пријаве штете, достави наручиоцу извештај проценитеља, на
основу утврђене и процењене штете.

2.18

РОК И НАЧИН ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ

Понуђач – осигуравач је у обавези да осигуранику исплати накнаду, у року од 14 дана, од
дана пријема обавештења осигураника, односно доставе релевантне документације, да се
осигурани случај догодио.
У случају доцње у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на неисплаћени
износ.
Понуђач – осигуравач је у обавези да, у законском року не дужем од 14 дана (чл. 919. Законa
о облигационим односима), од дана пријаве осигураног случаја, осигуранику исплати
аконтацију, део неспорног износа, уколико није могуће да се утврди висина осигуравачеве
обавезе.
2.19 ТРОШКОВИ СПАСАВАЊА
Понуђач – осигуравач је у обавези да сноси трошкове спасавања осигуране ствари уколико
их је било.
2.20

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА-ОСИГУРАНИКА

У моменту закључења уговора осигураник је дужан:
 Да пријави све околности које су му познате или му нису могле остати непознате, а које
могу бити од утицаја за оцену ризика;
 Да плати премију осигурања у уговореном року.
Наручилац - осигураник је у обавезан да у току трајања осигурања:
 Писмено обавести осигуравача о свакој промени околности која може бити од утицаја
за оцену ризика;
 У циљу заштите осигуране имовине предузме заштитне мере и да се као добар
привредник стара о својој имовини и запосленима;
Наручилац - осигураник је у обавезан да у моменту наступања осигураног случаја:
 Предузме све што може да се спречи или смањи штета;
 Обавести осигуравача у писаном облику о настанку осигураног случаја, најдаље у року
од три дана од кад је то сазнао;
 Предузме и друге активности предвиђене уговором о осигурању и условима осигурања,
као што су пријава полицији, ненапуштање места незгоде и сл.
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2.21

КРИТЕРИЈУМ

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
За избор најповољнијег понуђача предмета јавне набавке, биће изабран онај понуђач, чија
понуда добије највећи број пондера по елементима критеријума економски најповољнија
понуда, дефинисаним у делу 7. КРИТЕРИЈУМИ ове конкурсне документације.
Уколико две или више понуда, буду имале исти број пондера, Уговор ће бити додељен оној
понуди у којој је исказана мања годишња премија.
2.22

ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА

2.23 Ова набавка није опредељена по партијама.
Понуђена услуга, мора у потпуности да одговара захтевима из дела 6. ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА ове јавне набавке.
2.24 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама.
2.25 РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА
Ова набавка није резервисана јавна набавка.
2.26 РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Биће разматране само понуде које су благовремено предате и прихватљиве.
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона.
2.27 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор. Ако понуђач ком је додељен уговор у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права одбије да
закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
2.28 ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Државна ревизорска
институција, Београд, Макензијева бр. 41, са назнаком:
 „Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга осигурања
имовине, ЈН бр. 05/15“
 или „Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга
осигурања имовине, ЈН бр. 05/15“
 или „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга
осигурања имовине, ЈН бр. 05/15“
2.29 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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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
супротном, такве понуде ће бити одбијене.
2.30 УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити
већи од 50% .
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у
Упутству како се доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко
тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно
подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива
наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да
понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
2.31 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача.
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 о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су
наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
2.32 ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА
Заинтересовано лице може, у писменом облику, тражи додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуде. Наручилац ће у најкраћем року, а највише 3 (три) дана од пријема захтева послати
одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Додатне информације и појашњења можете упутити на адресу: Државна ревизорска
институција, Београд, Макензијева бр. 41.
2.33

УПОЗОРЕЊЕ
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦

- страна 8 од укупно 39 страна-

број набавке ЈН 05/15
јавна набавка мaле вредности
У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње које би могле
унапред одредити избор одређене понуде.
У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач не могу
започети радње које би могле проузроковати да уговор не почне да важи или да не буде
испуњен.
У случају обустављања поступка ни једна страна не може започињати ни спроводити
поступке који би могли отежати поништење или промену одлуке о избору понуђача или би
могли утицати на непристрасност комисије.
2.34 ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем
десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. Закона.
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 je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди.
Наручилац ће одбити да информацију која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о
поднетим понудама до отварања понуда.
2.35 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 - 167. Закона.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно
удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или
препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако 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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
40.000,00 динара уколико подноси захтев за заштиту права у поступку јавне набавке мале
вредности на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број: број
или ознака јавне набавке, сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке;
корисник: Буџет Републике Србије.
2.36 ПРАВА НАРУЧИОЦА ПОСЛЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може захтевати додатна објашњења, контроле и допуштене исправке од понуђача
после подношења понуде и вршити контролу код понуђача у складу са чл. 93. Закона.
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3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за набавку услуга осигурања имовине, у поступку јавне набавке мале
вредности, означеног као ЈН 05/15.
1.

Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Име особе за контакт:

e-mail адреса за потврду пријема
докумената из поступка ове јавне
набавке:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице
овлашћено
уговора:

за

потписивање
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Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в))

Табела 2.
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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:

1)

Назив учесника
понуди:

који

ће

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
у заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што
има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче
или учеснике у заједничкој понуди.
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О
ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим
учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.
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2. Понуда важи (не краће од 30 дана)____ дана од дана јавног отварања понуда.
3. Рок за увиђај и процену штете је:_____час, од момента пријаве осигураног случаја.
4. Рок за достављање извештаја проценитеља (не дуже од 3 дана) је:_____ радна дана, од дана
пријема пријаве штете.
5.Рок за исплату накнаде (не дуже од 14 дана) је:_____ дана, од дана пријема обавештења и
пријема целокупне релевантне документације, да се осигурани случај догодио .
6.Рок за исплату аконтације, део неспорног износа (не дуже од 14 дана) је:______ дана, од дана
пријаве да се осигурани случај догодио, у случају да није могуће да се утврди висина обавезе
осигуравача.
7.Уколико постоје трошкови спасавања предмета осигурања, осигуравач се обавезује да исте
преузме о свом трошку (заокружити)……………
ДА
НЕ
(уколико понуђач заокружи НЕ његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива)

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
На основу позива за доделу уговора набавке услуга осигурања имовине, евидентиране под
бројем 05/15, дајемо понуду како следи:
УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
(од 1.1 до 1.4 сабрати)
за пондерисање

I.

ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ

Предмет осигурања

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦
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1.1.

КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ
РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ
ОПРЕМЕ
на суму осигурања

Рачунари - 100% од укупне
вредности

Остала рачунарска опрема 100% од укупне вредности

(дин. без ПНО)

1.2.

КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ
ПРЕНОСНЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ
(ЛАП-ТОПОВИ)
на суму осигурања

Преносива техника – на пун
износ

(дин. без ПНО)

1.3.

OСНОВНО ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ
ЗА ВИДЕО НАДЗОР
на суму осигурања

Опрема за видео надзор – на
пун износ

(дин. без ПНО)

1.4.

OСНОВНО ОСИГУРАЊЕ
ФОТОКОПИР АПАРАТАЕЛЕКТРОНСКА
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА
ОПРЕМА
на суму осигурања

Мултифункционална опремана пун износ

(дин. без ПНО)

Имовина се осигурава без учешћа осигураника у штети –франшизи, без процента
увећања за набавну ревалоризовану књиговодствену вредност.
Имовина се осигурава са откупом амортизоване вредности код делимичних штета.

Датум ______________________

Понуђач
М. П.

Место_______________________

________________________________
Подизвођач
______________________________

Напомена:
- Образац понуде је потребно попунити.
-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и
печатом оверити образац понуде.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају
печатом понуђач и подизвођач.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ
Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом позиву и поступку јавне
набавке:
Обавезни услови
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 и давања мита, кривично
дело преваре;
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. Да има важећу дозволу за рад за обављање послова осигурања за коју подносите понуду.
Додатни услови
6.Да има закључен уговор о реосигурању;
7.Да је доставио у понуди попуњен, потписан и оверен списак организационих јединица понуђача
(филијала, експозитура, пословница, канцеларија, продајних места и слично) у бар два од тражених
локација конкурсном документацијом;
8.Да има најмање 1 запосленог који ради на пословима осигурања;
9.Да није у последњих 6 месеци рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки био у блокади дужој од 7 дана
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ

Као доказ да испуњава услове за учешће наведене у овом делу конкурсне
документадије, сагласно члану 77. став 4. Закона, понуђач доставља
правилно потписану и печатом оверену ИЗЈАВУ дату као прилог П/2 ове
конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75 и 76. Закона, дефинисане конкурсном документацијом,
осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона где доставља важећу
дозволу за рад за обављање послова осигурања за коју подносите понуду,
која се доставља у виду НЕОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ од Народне банке
Србије као и потврду Народне банке Србије да је иста важећа .
НАПОМЕНА

1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
испунити обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦
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2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 5)
Закона.
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ТАБЕЛА- СПИСАК МЕСТA ПРЕМА МЕСТИМА ИНСТИТУЦИЈЕ - (ГЛАВНЕ ФИЛИЈАЛЕ, експозитуре, пословнице, канцеларије,
продајна места или слично) НАДЛЕЖНЕ ЗА СЛЕДЕЋЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАРУЧИОЦА
Р. БР.
I

МЕСТА

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ПОНУЂАЧА (ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА
ИЛИ ФИЛИЈАЛА)

АДРЕСА

РУКОВОДИЛАЦ
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН

БЕОГРАД

1.
2.
II

НИШ

3.
4.
III

НОВИ САД

5.
6.
IV

КРАГУЈЕВАЦ

7.
8.
V

УЖИЦЕ

9.
10.

Напомена: Табелу оверава овлашћено лице понуђача и исту мора попунити за бар две од понуђених локација у табели. Наручилац ће
признавати спискове и табеле које буду достављали понуђачи на својим обрасцима и меморандумима, који су печатирани и потписани од стране
овлашћеног лица понуђача, који садрже податке из овог обрасца (филијале, експозитуре, пословнице и слично са адресом, навођењем руководиоца
организационе јединице и контакт телефоном).

Датум:_______________
Место:_______________

Потпис овлашћеног лица
(М.П.)
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦
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5. МОДЕЛ УГОВОРА
понуђач попуњава модел уговора, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да
прихвата елементе модела уговора
У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу
уговора на црти остављеној као простор за попуњавање навести и све понуђаче из групе
понуђача односно све подизвођаче. Модел уговора потписује лице овлашћено од стране
сваког понуђача из групе понуђача, односно свих подизвођача, а овлашћење за
потписивање (код заједничке понуде и понуде са подизвођачем) обавезно се прилаже у
понуди и представља обавезни услов понуде.

УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ
Закључују:
ДРЖАВНА РЕВИЗОРКСА ИНСТИТУЦИЈА, Београд, Макензијева бр. 41, порески
идентификациони број 105225241, матични брoј 17699539, рачун буџета 840-1620-21,
коју заступа генерални државни ревизор и председник Државне ревизорске инситуције
Радослав Сретеновић (у даљем тексту ОСИГУРАНИК)
и
_______________________________________________________________________________
са седиштем у ______________________, улица _________________________ бр______
рачун____________________________ код _______________________ ПИБ _____________ ,
МАТИЧНИ БРОЈ______________као осигуравач заступа директор ___________________
(у даљем тексту ОСИГУРАВАЧ)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1
ОСИГУРАНИК се обавезује, а ОСИГУРАВАЧ прихвата да осигура имовину, а како је то тражено
техничком спецификацијом конкурсне документације ОСИГУРАНИКА и
прецизирано
обрасцем понуде за набавку означену као ЈН 05/15, која чини саставни део овог УГОВОРА.
Под рачунарском опремом се подразумевају: десктоп рачунари, сервери, уређаји за
непрекидно напајање и штампачи.
Под межном опремом подразумевају се свичеви и фаервол.
Под преносном техником се подразумевају лап-топ рачунари.
Под опремом за видео надзор подразумевају се камере и мрежни видео рикордер.
Под електронском мултифункционалном опремом подразумевају се фотокопир апарати.
Осигурањем из става 1. овог члана покривени су сви ризици наведени у ставу 1. овог члана,
без учешћа осигурника у насталој штети.
Осигуравају се сва основна средства без обзира на којој се локацији затекну.
ЦЕНА
Члан 2.
Висина ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА износи_____________________динара на годишњем нивоу, без
обрачунатог пореза на неживотна осигурања.
Висина премије осигурања не може да се мења.
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦
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НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ
Члан 3.
ОСИГУРАНИК је дужан да плати износ из члана 2. Уговора у року ( не краћи од 15 дана)
_______ од дана уредног пријема рачуна ОСИГУРАВАЧА КОД ОСИГУРАНИКА.
ОБАВЕЗА ОСИГУРАНИКА
Члан 4.
ОСИГУРАНИК СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА:
- пријави све околности које су му познате или му нису могле остати непознате, а које могу
бити од утицаја на процену ризика, као и да писмено обавести осигуравача о свакој промени
околности која може бити од утицаја за оцену ризика;
- у циљу заштите осигуране имовине предузме заштитне мере и да се као добар привредник
стара о својој имовини;
- предузме све што може да спречи или смањи штету, у моменту наступања осигураног
случаја;
- обавести осигуравача у писменом облику о настанку осигураног случаја, најдаље у року од
3 дана од кад је за то сазнао;
- у моменту наступања осигураног случаја предузме и друге активности предвиђене
уговором о осигурању и условима осигурања, као што су: пријава полицији.
ОБАВЕЗА ОСИГУРАВАЧА
Члан 5.
ОСИГУРАВАЧ:
- у случају настанка штете на имовини за коју не постоји обавеза процене, осигуравач ће
извршити бесплатну процену и сачиниће услужни записник о процени штете;
- податке о осигурању који су садржани у полисама ОСИГУРАВАЧ не може користити у
виду брошура, проспеката и сл. за време трајања осигурања нити након истека истог;
- све штете настале на осигураним предметима потребно је решавати у Београду (без обзира
на којој се локацији штета догоди) и о свакој ликвидираној штети обавестити Државну
ревизорску институцију, Београд;
- ОСИГУРАВАЧ нема право упућивања ОСИГУРАНИКА у тачно одређену сервисну радњу,
да изврши поправке својих средстава, осим ако ОСИГУРАНИК нема закључен уговор по
јавној набавци са одређеним сервисом;
- Осигуравач се обавезује да у случају настанка делимичне штете, исплати осигуранику пун
износ настале штете, без умањења вредности за откуп амортизације, јер осигураник плаћа
премију на новонабвну вредност свих средстава и непокретности које су предмет овог
осигурања.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 6.
ОСИГУРАВАЧ је у обавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду штете, у року од 14 дана, од дана
пријаве штете и достављања комплетне документације.
Рок за увиђај и процену штете је:_____час, од момента пријаве осигураног случаја.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
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Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора осигуранику достави списак
потребне документације за пријаву штете, за сваки ризик.
Остали документи који осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка из
претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок за продужење
рока од 14 дана од дана пријаве штете.
Осигуравач се обавезује да у случају настанка штете на ризик „крађа“, исплати осигуранику
пун износ настале штете, уколико постоји записник МУП-а.
У случају доцње, у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на неисплаћени
износ.
ОСИГУРАВАЧ је у обавези да, у законском року 14 дана, ОСИГУРАНИКУ исплати аконтацију,
део неспорног износа, уколико није могуће да се утврди висина осигуравачеве обавезе.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације штете, достави један примерак
обрачуна накнаде на адресу Државна ревизорска институција, Београд.
ТРОШКОВИ СПАСАВАЊА
Члан 7.
ОСИГУРАВАЧ је у дужан накнадити трошкове спасавања осигуране ствари уколико их је
било.
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ
Члан 8.
У случају промене услова осигурања, за време трајања уговора о осигурању, ОСИГУРАВАЧ
ће примењивати повољније услове осигурања за ОСИГУРАНИКА.
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 9.
ОСИГУРАВАЧ је дужан да при закључењу овог Уговора преда ОСИГУРАНИКУ банкарску
гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10 % од ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА НА ГОДИШЊЕМ
НИВОУ, која мора бити безусловна и платива на први позив, без приговора и мора имати
правилно попуњен рок, износ и месну надлежност. Банкарска гаранција мора важити
најмање 30 дана дуже од рока на који је Уговор закључен.
ОСИГУРАНИК ће наплатити банкарску гаранцију у случају да ОСИГУРАВАЧ не испуњава
обавезе преузете овим Уговором.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
ОСИГУРАНИК може једнострано, раскинути Уговор у случају када ОСИГУРАВАЧ не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе, писменим
захтевом ОСИГУРАНИКА.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦

- страна 19 од укупно 39 страна-

број набавке ЈН 05/15
јавна набавка мaле вредности
СПОРОВИ
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором. У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред стварно надлежним
судом у Београду.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговор се закључује на период од годину дана.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране ОСИГУРАНИКА и ОСИГУРАВАЧА.
Истовремено са потписивањем Уговора уговарачи су се споразумели да ће потписати и
полисе осигурања за све осигуране ризике. Полисе осигурања морају бити у складу са
понудом понуђача за набавку означену као ЈН 05/15. Све измене и допуне овог Уговора врше
се у писменој форми.
Члан 13.
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима и Општи услови осигурања. У случају неслагања неке одредбе Општих или
посебних услова осигурања и неке одредбе полисе, примениће се одредбе уговора.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих 4 (четири) добија
ОСИГУРАНИК, а 2 (два) ОСИГУРАВАЧ.

ЗА
ОСИГУРАНИКА
Председник

ЗА
ОСИГУРАВАЧА
Директор М.П.

Радослав Сретеновић

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦

- страна 20 од укупно 39 страна-

број набавке ЈН 05/15
јавна набавка мaле вредности

6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИГИКАЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

ПРЕГЛЕД НАБАВНЕ ВРЕДНОСТИ ОПРЕМЕ КОЈА СЕ ОСИГУРАВА

За комбиновање осигурање

Државна ревизорска институција
Набавна вредност
Осигурана сума

РАЧУНАРСКА
ОПРЕМА
14.388.318,91
100%

МРЕЖНА
ОПРЕМА
5.992.068,73

100%
5.992.068,73
ПРЕНОСНА ТЕХНИКА

14.388.318,91
Државна ревизорска институција
Набавна вредност

17.915.618,02
100%
17.915.618,02

Осигурана сума

Осигурање од основног ризика (пожара, провалне крађе и разбојништва)
Државна ревизорска институција

ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Набавна вредност

3.297.844,88
100%
3.297.844,88
ФОТОКОПИР АПАРАТИелектронска мултифункционална
опрема

Осигурана сума

Државна ревизорска институција
2.367.820,00

Набавна вредност

100%
2.367.820,00

Осигурана сума
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦

- страна 21 од укупно 39 страна-

број набавке ЈН 05/15
јавна набавка мaле вредности

Датум:_________________
Место:__________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦

- страна 22 од укупно 39 страна-

_______________________________

број набавке ЈН 05/15
јавна набавка мaле вредности

7.КРИТЕРИЈУМИ
ББ – Укупан број бодова

MAX=100

Укупан број бодова добија се према формули и то:

ББ= Б1+ Б2 +Б3
а према следећим критеријумима:



Б1 -„ВИСИНА ПРЕМИЈЕ“................................................ Б1 95 бодова
Б2 -„РОК ЗА УВИЂАЈ И ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ“ ..................... Б2 5 бодова

Б1 - Висина премије

MAX=95

У овом критеријуму упоређују се укупна годишња премија осигурања из обрасца понуде и то:

Б1  MAX 

минимална понуђена премија
премија из понуде која се рангира

Б2 - РОК ЗА УВИЂАЈ И ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ

MAX=5

Овај крутеријум дефинисан је као рок за увиђај и процену штете који се искључиво изражава у часовима
и рачуна се од момента пријаве осигураног случаја. Најкраћи понуђени рок добија максималан број
бодова, а сви остали бодове добијају према следећој формули:

B 2  MAX 

најкраћи понуђени рок изражен у часовима
рок изражен у часовима из понуде која се ранг ира

НАПОМЕНА:
РОК ЗА УВИЂАЈ И ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ УПИСАН У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ МОРА БИТИ
НУМЕРИЧКИ ИЗРАЖЕН И ИЗРАЖЕН У ЧАСОВИМА ТАКО ДА СЕ МОЖЕ ПРИМЕНИТИ У
ФОРМУЛИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОНДЕРА.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦

- страна 23 од укупно 39 страна-

број набавке ЈН 05/15
јавна набавка мaле вредности

8. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Наручилац се определио да у овој набавци као средство финансијског обезбеђења тражи
банкарску гаранцију и то:
 Гаранцију за добро извршење посла;

П О Д НЕ Т Е

Б А Н К А Р С К Е ГА Р А Н ЦИЈ Е М ОР АЈ У Б ИТ И Б Е З УС Л О В НЕ И ПЛ АТ ИВ Е
НА П РВ И П ОЗ ИВ , Б Е З П Р ИГ ОВ О Р А И М ОР А Ј У ИМ АТ И П РАВ И Л Н О П О ПУ ЊЕ Н
Р ОК , ИЗ Н ОС И М Е С Н У Н А ДЛ Е Ж Н О СТ .

Поднете банкарске гаранције не могу садржавати:
 додатне услове за исплату;
 краће рокове од оних које је одредио наручилац;
 мањи износ од оног који је одредио наручилац;
 промењену месну надлежност за решавање спорова, одређену у моделу уговора;

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
 ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ доставља је наручиоцу у оригиналу, при закључењу Уговора;

Издаје се у висини од 10% од уговорене вредности премије осигурања на
годишњем нивоу;
 Важи најмање 30 дана дуже од рока на који је Уговор закључен.


ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦

- страна 24 од укупно 30 странe-

број набавке ЈН 05/15
јавна набавка мaле вредности

ПРИЛОГ П/1
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
__________________________________________________________ (навести назив
и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам
понуду у постпку јавне набавке услуга осигурања имовине, број ЈН 05/15, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:____________

Потпис овлашћеног лица

Место:____________

_________________________
(М.П)

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитист 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 2 године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверана печатом.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦
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ПРИЛОГ П/2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ АВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Сагласно члану 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________________ (уписати назив
понуђача), у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуга осигурања
имовине, означеном као ЈН 05/15, испуњава све услове из чл. 75 и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Обавезни услови

1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања
мита, кривично дело преваре;
3.Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуде;
4.Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
Додатни услови
5 Понуђач има закључен уговор о реосигурању;
6.Понуђач је доставио попуњен, потписан и оверен списак организационих јединица понуђача
(филијала, експозитура, пословница, канцеларија, продајних места и слично) за минимум два
од тражених локација конкурсном документацијом;
7.Понуђач има 1 запосленог који ради на пословима осигурања;
8.Понуђач није у последњих 6 месеци рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки био у блокади дужој од 7 дана

Датум:____________
Место:____________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_________________________

Напомена: уколико пон уду подноси група пон уђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког пон уђача из групе пон уђача
и оверена печатом.
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦

- страна 26 од укупно 30 странe-
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Сагласно члану 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач___________________________________________________ (уписати назив
подизвођача), у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуга осигурања
имовине, означеном као ЈН 05/15, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуде;
4. 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.
Датум:____________
Место:____________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_________________________

Напомена: уколико понуђач пон уду подноси са подизвођач ем Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦

- страна 27 од укупно 30 странe-
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ПРИЛОГ П/3
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ
2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
__________________________________________________________ (навести назив
и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да сам 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.
Датум:____________

Потпис овлашћеног лица

Место:____________

_________________________
(М.П)

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Саглано члану 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Р.б.

Износ трошкова у динарима
Врста трошкова

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Укупно без ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, 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.
Датум:____________
Место:____________

Потпис овлашћеног лица
(М.П)

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦
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ПРИЛОГ П/4
ПОШИЉАЛАЦ:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРКСА ИНСИТУЦИЈА
ул. Макензијева, број 41
11000 Београд

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ MАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА УСЛУГА
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

бр. ЈН 05/15

НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДАДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
◦ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ◦

- страна 30 од укупно 30 странe-

