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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Завод за јавно здравље Ужице
Адреса: Ужице, др Веселина Маринковића 4
Интернет страница: www.zavodue.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна 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 број 27/2019 су услуге – Осигурање по партијама: партија 2.
Колективно осигурање запослених
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:
- Смиља Ћосић, службеник за јавне набавке, тел. 031-563-150
Е - mail адреса: smilja.cosis@zavodue.rs
број факса: 031/563-147
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др Веселина Маринковића, 31000 Ужице
телефон/факс:031/563-150
e-mail:zavoduzice@mts.rs
Лице за контакт: Смиља Ћосић
Лице овлашћено за потписивање: др Влатка Стевановић
Матични број: 07190298
Шифра делатности:8690
ПИБ: 101780900
Текући рн. 84017966759
који се води код Министарства
финансија Управе за трезор
РС Филијала Ужице
II ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности ради закључења уговора о јавној
набавци
Предмет јавне набавке: Услуге, Осигурање по партијама: партија 2. Колективно
осигурање запослених (општи речник јавних набавки 66515000)
Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа на огласу имају сви понућачи који испуњавају услове за учешће у
поступку из члана 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове утврђене
конкурсном документацијом наручиоца.
Уз понуду заинтересовани понуђачи треба да доставе доказе о испуњености
услова утврђених конкурсном документацијом. Испуњеност услова из члана 75. Закона
о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 77. Закона о јавним
набавкама, према обрасцу за оцену испуњености услова
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку,
као и начин доказивања испуњености услова.
Испуњеност услова доказује се потписивањем изјаве понуђача о испуњености услова
из члана 77. став 4. а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, с тим да наведе који су то докази.
Наручилац ће одбити понуду понуђача за кога поседује доказе да има негативне
референце у складу са одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама.
Додела уговора ће се извршити применом критеријума најниже понуђене цене
сагласно одредбама чл.85. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе наручиоцу на оригиналном обрасцу за
појединачну јавну набавку и то најкасније до 10 часова последњег дана истека рока за
подношење понуда и то до 01.07.2019.
Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан наручиоца, сматраће
се благовременом понуда примљена од стране наручиоца првог наредног радног дана
наручиоца до 10 часова.
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Непотпуне и неблаговремено достављене понуде неће се разматрати.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Поступак јавног отварања понуда биће спроведен одмах по истеку рока за достављање
понуда, са почетком у 10,15 часова последњег дана рока за подношење понуда и то 01.07.2019.
у седишту наручиоца, у ул. др Веселина Маринковића 4, у Ужицу, у канцеларији правника.
Представник понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати
наручиоцу овлашћење оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона
о јавним набавкама
Телефонски бројеви на које можете добити детаљне информације су: 031-563-150, особа за
контакт Смиља Ћосић.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА
1. 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
1. Да има најмање 1 запосленог који ради на пословима осигурања;
2. 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
2. 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

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.
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3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача]
у
поступку
јавне
набавке
услуга
осигурања
по
партијама_________________________________(навести партију), број 27/2019,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
ОБАВЕЗНЕ услове:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношење понуда;

ДОДАТНЕ услове:
1. Да има најмање 1 запосленог који ради на пословима осигурања;
2. 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

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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IV УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Понуђач ће на оригиналном обрасцу понуде унети све захтеване податке.
2. Понуда мора бити на српском језику.
3. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком ‘Услуге осигурања по
партијама (навести партију) , НЕ ОТВАРАТИ’’ и подацима о понуђачу, на
адресу:
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
ДР ВЕСЕЛИНА МАРИНКОВИЋА 4
31000 УЖИЦЕ
4. Уз понуду понуђач је дужан да достави доказе о испуњавању обавезних услова
за учешће у поступку јавне набавке предвиђених чланом 75. ЗЈН, као и доказе
о испуњености додатних услова из члана 76.ЗЈН. Испуњеност обавезних
услова понуђач доказује достављањем изјаве о испуњености услова према
члану 77. став 4. све према образцу за оцену испуњености из члана 75. и
76.ЗЈН и упутству како се доказује испуњеност тих услова који је саставни део
конкурсне документације.
5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа
са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду –дужан је
да се изјасни на Образацу понуде. Ако понуђач у понуди наведе да ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за
подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН
тачка 1. – 5 а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН за
део набавке који ће извршити преко подизвођача. Да наведе проценат укупне
вредности набавке коју ће поверити подизвођачу и део набавке који ће
извршити преко подизвођача.Уколико се понуда подноси као заједничка
понуда или понуда са подизвођачем, потребно је попунити образце о
подацима за учеснике у заједничкој понуди или подизвођача. Понуђач у
потпуности одговара наручиоцу за извршење набавке без обзира на број
подизвођача и дужан је да за подизвођаче достави доказе о испуњености из
члана 77.Закона.У случају када група понуђача подноси заједничку понуду и
уколико она буде оцењена као најповољнија, пре закључења уговора, група
понуђача је дужна да достави правни акт којим се дефинишу одговорности
сваког понуђача из групе понуђача, а којим се обавезују на заједничко
извршење набавке. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове
из члана 75. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77.ЗЈН. Један
понуђач може да учествује само у једној понуди и то као понуђач који наступа
самостално, подизвођач или члан групе понуђача. Учешће у више од једне
понуде у које је понуђач укључен, резултираће одбијањем тих понуда као
неприхватљивих.
6. Понуда мора бити достављена наручиоцу у до 01.07.2019. до 10 часова.
7. Непотпуне, неблаговремене и незатворене понуде неће се разматрати.
8. Понуда мора важити најмање 30 дана, од дана јавног отварања понуда.
9. Отварање понуда обавиће се 01.07.2019. у 10,15 часова у просторијама
наручиоца, понуђач може присуствовати отварању понуда са писменим
овлашћењем понуђача.
10. Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку или само за одређену
партију. Понуђач је у обавези да у понуди посебно наведе да ли се понуда
односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
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11. 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. Висина премије осигурања се не може
мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама. Годишња премија осигурања
плаћа се на годишњем нивоу без камате и ревалоризације.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема
рачуна.
12. Понуђач - осигуравач је у обавези да, по пријави осигураника да је наступио
осигурани случај, изврши увиђај на лицу места, ради утврђивања и процене
штете. Увиђај и процена штете мора бити обављена у року из понуде од
момента пријаве осигураног случаја. 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
13. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
14. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити са назнаком:
1. „Измена понуде за јавну набавку ЈН бр. 27/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
2. „Допуна понуде за јавну добара ЈН 27/2019- НЕ ОТВАРАТИ”
или
3. „Опозив понуде за јавну набавку., ЈН бр. 27/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
4. „Измена и допуна понуде за јавну набавку, ЈН бр. 27/2019 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.
15. Понуђач може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације и појашњења у вези са припремом понуде, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуда, с тим да се комуникација у
поступку јавне набаке врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним
набавкама. Све додатне информације или појашњења у вези са конкурсном
документацијом понуђач доставља искључиво у писаној форми.
16. Наручилац ће одбити све понуде као неприхватљиве које имају битне
недостатке у складу са чланом 106.ЗЈН. Наручилац ће одбити понуду понуђача
за кога поседује доказе да има негативне референце у складу са одредбама
члана 82. Закона о јавним набавкама
17. Наручилац ће извршити оцену понуда и доделу уговора применом
критеријума најниже понуђене цене.
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18. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и
контролу (увид) код понуђача.
19. У случају да две или више понуда имају исту понуђену, предност има понуђач
који има понуду са краћим роком за исплату накнаде.
20. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у оквирном року од 10 дана од
дана јавног отварања понуда. Наручилац може пре доношења одлуке о
додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал, или оверену фотокопију свих или појединих доказа. Ако понуђач у
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач има право на подношење захтева за заштиту права у току целог поступка за
доделу уговора о јавној набавци и након доношења одлуке о додели уговора у року од
5 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора о јавној набавци на Порталу
јавних набвки. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама. Подносилац захтева је
дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара која мора
да садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * 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;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права;
(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.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона

21. Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока
за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним
набавкама. Понуђач је дужан да потписан уговор врати у року од 5 дана од
дана достављања истог.
22. Ближе информације понуђачи могу добити код наручиоца на тел. 031/563-150
од Смиље Ћосић и на smilja.cosic@zavodue.rs.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
осигурања по партијама: партија 2. Осигурање запослених, ЈН број 27/2019
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
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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ОПИС ПРЕДМЕТА
НАБАВКЕ СА
СТРУКТУРОМ ЦЕНА
ПАРТИЈА 2.
КОЛЕКТИВНО
ОСИГУРАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
Suma
osiguranja
za
invaliditet
(u dinarima)

Dnevna
naknada

Iznos premije za
kolektivno
osiguranje radnika
(u dinarima) без
ПНО-а

6

7

R.br.

Predmet osiguranja

Broj
radnika

Suma osiguranja
za smrt usled
nezgode
( u dinarima )

1

2

3

4

6

1

Svi radnici zaposleni
na određeno i
neodređeno vreme

100

400.000,00

800.000.00

Iznos premije za
kolektivno
osiguranje radnika
(u dinarima) са
ПНо-ом
8

200,00

У образац структуре цене морају се уписати:
1. Износ премије са и без ПН-а;

Рок за достављање извештаја проценитеља (не дуже од 3 дана) је:_____ радна дана, од дана пријема пријаве штете.
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.
Датум _____________________

Понуђач
М. П.

Место______________
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: zavoduzice@mts.rs
МОДЕЛ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ
за партију 2. Колективно осигурање запослених
Између:
1. Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4,
мат.бр. 07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код
Министарства финансија – Управе за трезор Ужице, кога заступа в.д. директора
др Влатка Стевановић, као наручиоца – осигураник
2.
_____________________________________________________________________
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун
бр.
____________________,
код
_________________ Банке кога заступа директор ______________________, као
осигуравач
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је услуга осигурања запослених у свему према понуди
Осигуравача број ___________ од ____.____. 2019. која је саставни део овог уговора.
Осигурање временски покрива свих 24 часа дневно без ограничења у времену и
простору.
Осигурање важи и изван вршења редовног занимања oдносно свих 24 сата
дневно.
Осигурањем из става 1. овог члана покривени су сви ризици наведени у понуди
осигуравача, без учешћа осигураника у насталој штети.
Цена
Члан 2.
Висина премије по основу услуге осигурања из члана 1. Уговора. без пореза на
премију , износи _______________динара.
Члан 3.
Годишња премија осигурања плаћа се на годишњем нивоу без камате и
ревалоризације.
Висина премије не може да се мења.
Премија ће се уплатити на текући рачун ___________________који се води код
_________________банке.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за
2019. Реализација уговора у 2019. години, вршиће се до висине одобрених срестава на
позицији у финансијском плану за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује
буџет за 2019.
За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора
ће зависити од обезбеђења стредстава предвиђених финансијским планом за 2020.
годину.
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У случају промене броја запослених
(новозапослених лица) наручилац
задржава могућност да повећа укупну финансијску вредност уговора максимално 5%
од укупне вредности првобитно закљученог уговора , што ће бити регулисано анексом
уговора.
Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин датим у понуди
осигура и новозапослена лица на одређено и неодређено радно време код осигуравача.
Обавезе осигуравача
Члан 4.
Осигуравач је у обавези да, по пријави осигураника да је наступио осигурани
случај, изврши увиђај на лицу места, ради утврђивања и процене штете. Увиђај и
процена штете мора бити обављена у року из понуде од момента пријаве осигураног
случаја. 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
Осигуравач се обавезује да ликвидацију и исплату пријављене штете у целости
изврши по достављању комплетне документације од стране осигураника у року од
____ дана (који не може бити дужи од 14 дана) од дана пријема документације.
Списак документације коју је осигураник дужан да доставити уз пријаву штете
Осигуравач је дужан уручити осигуранику приликом закључења Уговора.
Члан 5.
Осигуравач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења Уговора изда
осигуранику одговарајућу полису осигурања коју ће осигураник потписати у свему у
складу са овим Уговором
Осигуравач је дужан да приликом закључења уговора достави важеће опште и
посебне услове осигурања у електронској и писаној форми.
Осигуравач се обавезује да оригинал решења о исплаћеној накнади доставља
Осигуранику
Осигуравач је дужан да достави три примерка полисе осигуранику.
Члан 6.
Уколико осигуравач не испуни своје обавезе у роковима из члана 4. став 2.
дужан је да за сваки дан закашњења плати наручиоцу додатних 0,5% до максималних
10% од вредности пријављене штете.
Обавеза осигураника
Члан 7.
Осигураник се обавезује да:
-пријави све околности које су му познате или му нису могле остати непознате,
а које могу бити од утицаја за оцену ризика
- у циљу заштите осигураних лица предузме заштите мере и да као добар
привредник стара о својим запосленима
- предузме све што може да спречи или смањи штета, у моменту наступања
осигураног случаја
- у моменту наступања осигураног случаја предузме и друге активности
предвиђене уговором о осигурању и условима.
Начин плаћања
Члан 8.
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Осигураник је дужан да плати износ из члана 2. Уговора у року од _____дана од
дана уредно примљеног рачуна
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручилац
не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења испоручиоца, којим га
наручилац обавештава да раскида овај уговор из разлога наведених у обавештењу.
У случају раскида уговора испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету
коју је услед тога претрпео.
Члан 9.
Уговор се закључује на период од годину дана, почев од 01.07.2019. од ког
датума почиње да тече и осигурање по полиси.
Члан 10.
Све евентуалне измене, допуне као и раскид уговвора уговорене стране могу
вршити искључиво у писаној форми.
Члан 11.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорене
стране ће покушати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју утврђује се стварна
и месна надлежност Привредног суда у Ужицу.
Члан 12
Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, 2 примерка за осигуравача и 4 за
осигураника.
ОСИГУРАВАЧ

___________________________

За ОСИГУРАНИКА
ВД ДИРЕКТОРА
др Влатка Стевановић
_________________________
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач Завод за јавно здравље, 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:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку
јавне
набавке
услуга
осигурања
по
партијама_______________________________________навести партију МБ 27/2019,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

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 закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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