Број: 2100
Датум: 20.04.2018.г.

На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС
бр.124/2012, бр.14/2015 и 68/2015) комисија сачињава
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.2
За јавну набавку мале вредности услуга бр. 03/2018 –
Осигурање имовине, возила и запослених

Конкурсна документација се мења на следећи начин:
Конкурсна документација се мења у Поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО
ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,тачка 15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
која гласи:
Оцењивање и рангирање понуда вршиће се по партијама.
Избор најповољније понуде за прву партију – Осигурање имовине, возила и
запослених ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија
понуда“, према следећим елементима критеријума:
Цена - премија осигурања......................................................................... до 80 бодова
Бесповратна улагања у превентиву у номиналном износу.................. до 20 бодова

Редни
број

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Број
бодова

Цена - премија осигурања
Број бодова по овом критеријуму се утврђује по следећој
формули:
до 80

1.

Бб = ( Пмин /Пп ) x 80
Бб – број бодова по овом критеријуму
80 – максимални број бодова по овом критеријуму
Пмин – најнижа понуђена премија
Пп – Премија из понуде за коју се израчунава број бодова

2.

Бесповратна улагања у превентиву у номиналном исносу
до 20
Број бодова по овом критеријуму се утврђује по следећој
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формули:
Бб = ( Пв / Пв маx ) x 20
Бб...........број бодова по овом критеријуму
20...........максимални број бодова по овом критеријуму
Пв маx......максимални иснос средстава превентиве
Пв...........понуђена средства превентиве

Избор најповољније понуде за другу партију – Осигурање аутомобилског каска ће
се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
мења се и сада гласи:
Оцењивање и рангирање понуда вршиће се по партијама.
Избор најповољније понуде за прву партију – Осигурање имовине, возила и
запослених ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Избор најповољније понуде за другу партију – Осигурање аутомобилског каска ће
се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Такође, конкурсна документација се мења у Поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,тачка 16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
која гласи:
У случају да две или више понуда имају исти број бодова уговор ће бити додељен
понуђачу који понуди мању цену – премију осигурања (важи за I партију).
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. (важи за
II партију).
мења се и сада гласи:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде (важи за
I партију).
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде (важи за
II партију).
Такође, конкурсна документација се мења у Поглављу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА
ПАРТИЈУ 1 – Осигурање имовине, возила и запослених, тачка 5

2/ 12

која гласи:
5) Опис предмета набавке - Осигурање имовине, возила и запослених (Партија бр.1)
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПОРЕЗА
ПОРЕЗ
УКУПНА ЦЕНА СА ПОРЕЗОМ

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Плаћање ће се вршити у 12 једнаких месечних
рата, с тим што ће прва рата бити плаћена у року
од 45 дана од дана закључења уговора, а остатак
сукцесивно на сваких месец дана.
Услуга осигурања се врши у пероду од годину дана
од дана потписивања полиса осигурања.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕВЕНТИВЕ
мења се и сада гласи:
5) Опис предмета набавке - Осигурање имовине, возила и запослених (Партија бр.1)
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПОРЕЗА
ПОРЕЗ
УКУПНА ЦЕНА СА ПОРЕЗОМ

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Плаћање ће се вршити у 12 једнаких месечних
рата, с тим што ће прва рата бити плаћена у року
од 45 дана од дана закључења уговора, а остатак
сукцесивно на сваких месец дана.
Услуга осигурања се врши у пероду од годину дана
од дана потписивања полиса осигурања.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (НЕ
КРАЋИ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА
ОТВАРАЊА ПОНУДА)
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Такође, конкурсна документација се мења у Поглављу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА
ПАРТИЈУ 2 – Осигурање аутомобилског каска, тачка 5
која гласи:
5) Опис предмета набавке – Осигурање аутомобилског каска (Партија 2)
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПОРЕЗА
ПОРЕЗ
УКУПНА ЦЕНА СА ПОРЕЗОМ
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Плаћање ће се вршити по предаји полисе, у року
од 45 дана од дана пријема рачуна.
Услуга осигурања се врши у пероду од годину дана
од дана потписивања полисе осигурања, од
25.08.2018 до 25.08.2019.г.

мења се и сада гласи:
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПОРЕЗА
ПОРЕЗ
УКУПНА ЦЕНА СА ПОРЕЗОМ
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Плаћање ће се вршити по предаји полисе, у року
од 45 дана од дана пријема рачуна.
Услуга осигурања се врши у пероду од годину дана
од дана потписивања полисе осигурања, од
25.08.2018 до 25.08.2019.г.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (НЕ
КРАЋИ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА
ОТВАРАЊА ПОНУДА)
Ова Измена и допуна конкурсне документације је саставни део конкурсне
документације бр.1931 од 11.04.2018.г. која је објављена на Порталу јавних набавки
12.04.2018.г.
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Прилог:
Измењени образац VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ПАРТИЈУ 1 – Осигурање имовине, возила и запослених
Понуда бр ________________ од __________________ за ЈНМВ услуга број
03/2018 Осигурање имовине, возила и запослених – Осигурање имовине,
возила и запослених (Партија бр.1)
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска
mail):

адреса

понуђача

(e-

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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 (Партија бр.1)

Осигурање имовине, возила и запослених

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПОРЕЗА
ПОРЕЗ
УКУПНА ЦЕНА СА ПОРЕЗОМ
Плаћање ће се вршити у 12 једнаких месечних
рата, с тим што ће прва рата бити плаћена у
року од 45 дана од дана закључења уговора, а
остатак сукцесивно на сваких месец дана.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Услуга осигурања се врши у пероду од годину
дана од дана потписивања полиса осигурања.

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (НЕ
КРАЋИ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА
ОТВАРАЊА ПОНУДА)

Датум

Понуђач
М. П.

_________________________

____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у две партије,
понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно,
уколико подносе понуду за обе партије, односно за ону партију за коју
подносе понуду, уколико подносе понуду само за једну партију.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ПАРТИЈУ 2 – Осигурање аутомобилског каска

Понуда бр ________________ од __________________ за ЈНМВ услуга број
03/2018 Осигурање имовине, возила и запослених – Осигурање аутомобилског
каска (Партија бр.2)
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска
mail):

адреса

понуђача

(e-

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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 – Осигурање аутомобилског каска (Партија 2)

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПОРЕЗА
ПОРЕЗ
УКУПНА ЦЕНА СА ПОРЕЗОМ

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање ће се вршити по предаји полисе, у
року од 45 дана од дана пријема рачуна.
Услуга осигурања се врши у пероду од годину
дана од дана потписивања полисе осигурања,
од 25.08.2018 до 25.08.2019.г.

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (НЕ
КРАЋИ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА
ОТВАРАЊА ПОНУДА)

Датум

Понуђач
М. П.

______________________

____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у две партије,
понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно,
уколико подносе понуду за обе партије, односно за ону партију за коју
подносе понуду, уколико подносе понуду само за једну партију.
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