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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 11-2805 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 112806, припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 45/2017 су услуге - Осигурање студената Економског
факултета у Суботици за академску 2017/2018 годину – Назив и ознака из општег
речника набавке: Услуге животног осигурања - 66511000, Услуге осигурања од
незгоде – 66512100.
2. Партије
Предмет јавне набавке је обликован у више партија:
Партија 1 – Услуге осигурања од последица несрећног случаја (незгоде)
Партија 2 – Услуге осигурања за ризик смрти услед болести.

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.
ПАРТИЈА 1: Осигурање студената од последица несрећног случаја (незгоде) за
академску 2017/2018 годину. Осигурање студената од последица несрећног
случаја – незгоде, важи за 24 сата у току дана, свугде и на сваком месту. Трајање
осигурања: Почев од 01. 10. 2017. године. (Уговор о осигурању студената од
последица несрећног случаја (незгоде) закључује се за период од 01. 10. 2017.
године до 30. 09. 2018. године). Предвиђена премија осигурања за једног студента
износи 320 динара. Број студената који се осигурава је 4380. Осигурава се
наведени број студената без обавезе достављања списка осигураника. Приликом
пријаве настанка осигураног случаја осигураник ће доказати да је студент
фотокопијом индекса Економског факултета у Суботици (странице које доказују
чињеницу) и на овереном обрасцу осигуравача (пријава осигураног случаја).
Плаћање премије: месечно на основу фактуре, у једнаким месечним ратама.
ПАРТИЈА 2: Осигурање студената за ризик смрти услед болести за академску
2017/2018 годину. Трајање осигурања: Почев од 01. 10. 2017. године. (Уговор о
осигурању студената закључује се за период од 01. 10. 2017. године до 30. 09. 2018.
године). Предвиђена премија осигурања за једног студента износи 80 динара. Број
студената који се осигурава је 4380. Осигурава се наведени број студената без
обавезе достављања списка осигураника. Плаћање премије: месечно на основу
фактуре, у једнаким месечним ратама.
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III 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:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Р.бр
1.

2.

3.

4.

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);
Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од
кривичних
дела
као
члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл.
75. ст. 1. тач. 4) 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).

ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач 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) и став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом
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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. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним
бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ, 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.
 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, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
 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, мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
 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 и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће
бити дужан да достави:
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 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 МУПа, 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.
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
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(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)
 Извештај НБС – број штета по друштвима за осигурање у 2016.
години који формира НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, Сектор за послове
надзора над обављањем делатности осигурања, Одељење за
актуарске послове и статистику
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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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуде је – економски најповољнија понуда.
ПАРТИЈА 1:
Елементи критеријума и формуле за израчунавање пондера су следећи:
(а) УКУПАН БРОЈ БОДОВА (УББ) ЈЕ МАКСИМАЛНО 100
Формула: УББ= СО + АЖ = максимално 100
1) Понуђене суме осигурања за предвиђену премију осигурања
максимално укупно 90 бодова

(СО) –

Формула: СО = СУНС+И+ТЛ+ДН = максимално 90
Осигуране суме за једно осигурано лице (студента) за предвиђену премију
осигурања по следећим категоријама носе следеће бодове:
o Смрт услед несрећног случаја (СУНС) – максимално 22 бода
Формула СУНС= 22 х

Осигурана сума понуде која се рангира
Највиша понуђена осигурана сума

o Инвалидитет (И) – максимално 22 бода
Формула И= 22 х

Осигурана сума понуде која се рангира
Највиша понуђена осигурана сума

o Трошкови лечења (ТЛ) – максимално 22 бода
Формула ТЛ= 22 х

Осигурана сума понуде која се рангира
Највиша понуђена осигурана сума

o Дневна надокнада (ДН) – максимално 24 бода
Осигурана сума понуде која се рангира
Највиша понуђена осигурана сума
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
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Формула ДН= 24 х

(б) АЖУРНОСТ У РЕШАВАЊУ ШТЕТА У 2016. ГОДИНИ - 10 пондера

АЖ=

бр. решених штета у 2016. год + бр. одбијених и
сторнираних штета у 2016. год
бр. резервисаних штета на крају 2015. год +
бр. пријављених штета у 2016. год

х 100

Број пондера по овом критеријуму одређује се на следећи начин:
Ажурност већа од 95% - 10 пондера
Ажурност већа од 90% до 95% - 5 пондера
Ажурност мања од 90% - 0 пондера
За израчунавање коефицијента ажурности потребан је Извештај НБС – број
штета по друштвима за осигурање у 2016. години који формира НАРОДНА
БАНКА СРБИЈЕ, Сектор за послове надзора над обављањем делатности
осигурања, Одељење за актуарске послове и статистику.
ПАРТИЈА 2:
Елементи критеријума и формуле за израчунавање пондера су следећи:
(а) УКУПАН БРОЈ БОДОВА (УББ) ЈЕ МАКСИМАЛНО 100
Формула: УББ= СБ + АЖ = максимално 100
o Смрт услед болести (СБ) – максимално 90 бодова
Формула СБ= 90 х

Осигурана сума понуде која се рангира
Највиша понуђена осигурана сума

(б) АЖУРНОСТ У РЕШАВАЊУ ШТЕТА У 2016. ГОДИНИ - 10 пондера
1) Формула за израчунавање ажурности у решавању штета:

АЖ=

бр. решених штета у 2016. год + бр. одбијених и
сторнираних штета у 2016. год
бр. резервисаних штета на крају 2015. год +
бр. пријављених штета у 2016. год

х 100

Број пондера по овом критеријуму одређује се на следећи начин:
Ажурност већа од 95% - 10 пондера
Ажурност већа од 90% до 95% - 5 пондера
Ажурност мања од 90% - 0 пондера
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
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За израчунавање коефицијента ажурности потребан је Извештај НБС – број
штета по друштвима за осигурање у 2016. години који формира НАРОДНА
БАНКА СРБИЈЕ, Сектор за послове надзора над обављањем делатности
осигурања, Одељење за актуарске послове и статистику.
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 исти број пондера, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који има највећи број пондера за
критеријум Понуђене суме осигурања за предвиђену премију осигурања
(СО) – Партија 1, а уколико је и овај број пондера исти као други
критеријум узеће се Понуђена сума осигурања за смрт услед болести
(СБ) – Партија 2.

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом,
(Образац 4);
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 5).
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга – Осигурање
студената Економског факултета у Суботици за академску 2017/2018 годину, ЈН
број 45/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

Електронска адреса понуђача (e-mail):
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 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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5а) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Услуге - Осигурање студената Економског
факултета у Суботици за академску 2017/2018 годину, ЈН број 45/2017
ПАРТИЈА 1:
Рок важења понуде: _________ дана (не може да буде краћи од 30 дана)
Рок плаћања: __________ дана (не може да буде краћи од 15 дана)
ОСИГУРАНИ СЛУЧАЈ

ОСИГУРАНА СУМА
у динарима

Премија
осигурања
по студенту

Смрт услед несрећног случаја
Трајни губитак опште радне способности
(трајни инвалидитет)
Нарушавање здравља које захтева
лекарску помоћ (трошкови лечења)

320,00
динара

Дневна надокнада
ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ИЗНОСИ: 1.401.600 динара за годину дана
-

У износ премије осигурања су урачунати сви попусти и бонуси (ако их има).
Осигурање студената од последица несрећног случаја – незгоде, важи за 24
сата у току дана, свугде и на сваком месту
Трајање осигурања: Уговор о осигурању студената се закључује на период од
1 (једне) године, са роком важења од 01. 10. 2017. до 30. 09. 2018. године;
Плаћање премије: месечно на основу фактуре, у једнаким месечним ратама
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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5б) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Услуге - Осигурање студената Економског
факултета у Суботици за академску 2017/2018 годину, ЈН број 45/2017
ПАРТИЈА 2:
Рок важења понуде: _________ дана (не може да буде краћи од 30 дана)
Рок плаћања: __________ дана (не може да буде краћи од 15 дана)
ОСИГУРАНИ СЛУЧАЈ

ОСИГУРАНА СУМА
у динарима

Смрт услед болести

Премија
осигурања
по студенту
80,00 динара

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ИЗНОСИ: 350.400 динара за годину дана
-

У износ премије осигурања су урачунати сви попусти и бонуси (ако их има).
Трајање осигурања: Уговор о осигурању студената се закључује на период од
1 (једне) године, са роком важења од 01. 10. 2017. до 30. 09. 2018. године;
Плаћање премије: месечно на основу фактуре, у једнаким месечним ратама
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)
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

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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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(ОБРАЗАЦ 3)

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 услуга – Осигурање студената Економског факултета у
Суботици за академску 2017/2018 годину, бр. 45/2017, 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 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 и оверена печатом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке услуга - Осигурање студената Економског факултета у Суботици за
академску 2017/2018 годину – ЈН 45/2017, испуњава све услове из чл. 75. 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: _______________________

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, 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 5)
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 услуга - Осигурање студената Економског факултета у
Суботици за академску 2017/2018 годину – ЈН 45/2017, 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: _______________________

М.П.

Понуђач:
___________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI МОДЕЛИ УГОВОРА
УГОВОР
[Осигурање студената Економског факултета у Суботици за академску
2017/2018 годину – Партија 1]
Закључен између:
Економског факултета у Суботици са седиштем у Суботици, улица Сегедински пут
9 - 11, ПИБ: 100844270. Матични број: 08105090 Телефон: 024/628-000, кога заступа
декан проф. др Александар Грубор (у даљем тексту: наручилац)
и
......................................................................................................................................................(назив понуђача)
са седиштем у ............................................, улица .................................................., ПИБ:...............................
Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке:
.................................................................., Телефон: ............................ Телефакс: ........................................
кога заступа............................................................................................... (у даљем тексту: понуђач)
Основ уговора:
ЈН Број: 45/2017 партија 1
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Корисници осигурања: Студенти Економског Факултета Суботица, уписани у
школској 2017/2018. години на било који ниво студија.
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је Наручилац у поступку доделе уговора о
јавној набавци мале вредности за услуге – Осигурање студената Економског
факултета у Суботици за академску 2017/2018 годину, број: 45/2017 – Партија 1,
изабрао понуђача _________________________________________, као најповољнијег понуђача.
Члан 2.
Закључењем овог Уговора настаје обавеза за Наручиоца да уплати премију
осигурања код Понуђача, а Понуђач се обавезује да, ако се деси осигурани случај,
исплати кориснику осигурања осигурану суму, односно њен део.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈН бр. 45/2017

20/ 35

Члан 3.
Понуђач се обавезује да наручиоцу изврши услуге осигурања и то по следећим
облицима осигурања:
- Смрт услед несрећног случаја
- Трајни губитак опште радне способности (трајни инвалидитет)
- Нарушавање здравља које захтева лекарску помоћ (трошкови лечења)
- Дневна надокнада
Понуда понуђача представља саставни део овог уговора.
Члан 4.
Овај уговор се закључује на период од годину дана, почев од 01. 10. 2017. године, и
траје до 30. 09. 2018. године. Осигурање почиње у 00.00 сати 01. 10. 2017. године и
престаје у 24 сата 30. 09. 2018. године.
Члан 5.
За извршене услуге осигурања из члана 1. овог Уговора наручилац се обавезује да
плати премију осигурања. Укупна вредност уговора (премија осигурања) на
годишњем нивоу износи 320,00 динара по студенту, тј. за 4380 студената износи
1.401.600 динара без ПДВ-а (словима: милионишестстотинахиљададинара).
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током важења овог уговора.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да ће уговорену премију осигурања плаћати месечно, у
једнаким месечним ратама, на основу испостављене фактуре понуђача.
Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2018. години, Наручилац ће
реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског
плана за 2018. годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 7.
Односи уговорних страна ће бити регулисани на основу општих услова за
осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде), као и на основу
допунских услова који ће бити прецизирани овим уговором.
Члан 8.
Несрећним случајем сматра се сваки изненадни и од воље осигураника независни
догађај који, делујући углавном споља и нагло на тело осигураника, има за
последицу његову смрт, потпуни или делимични инвалидитет, пролазну
неспособност за рад или нарушење здравља које захтева лекарску помоћ.
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Овим Уговором о осигурању је обухваћен несрећни случај који се догоди у току
трајања осигурања и то у свакодневном животу осигураника (код куће и ван куће,
на факултету, на путу, на игралишту, излету, ексурзији, летовању и сл.)
У смислу претходног става, несрећним случајем сматрају се догађаји који настану
услед:
- Гажења;
- Судара;
- Удара каквим предметом или о какав предмет;
- Удара електричне струје или грома:
- Пада, оклизнућа, или сурвавања;
- Рањавања оружјем, експлозивним средствима или разним другим
предметима;
- Убода каквим предметом;
- Удара или уједа животиње или убода инсекта (изузев ако је таквим убодом
проузрокована нека инфективна болест);
- Тровање храном које за последицу има смрт осигураника;
- Инфекција повреде проузроковане незгодом;
- Тровање услед удисања гасова или отровних пара (изузев професионалних
обољења);
- Опекотине изазване ватром, електрицитетом, врућим предметима,
течностима или паром, базама, киселинама и сл.;
- Дављења или утопљења;
- Гушења или угушења услед затрпавања земљом, песком и сл.;
- Прснуће мишића, ишчашење, прснуће зглобних веза, прелом здравих
костију који настане услед телесних покрета или изненадних напрезања
изазваних непредвиђеним спољашњим догађајем;
- Деловања светлосних или сунчевих зрака, температуре или лошег времена
којима је осигураник био изложен услед једног непосредно пре тога
насталог несрећног случаја или се нашао у таквим непредвиђеним
околностима које није могао спречити или им је био изложен услед
спашавања људског живота;
- Деловање рендгенских и радијумских зрака ако до тог дође нагло и
изненада (изузев професионалних обољења).
Не сматрају се несрећним случајем у смислу овог уговора следећи догађаји:
- Све заразне, професионалне и остале болести, као и последице психичких
утицаја;
- Трбушне киле, киле на пупку, водене и остале киле, осим оних које настану
због директног оштећења трбушног зида под непосредним деловањем
спољашње механичке силе на трбушни зид, уколико је после повреде
утврђена трауматска хемија код које је медицински, осим херније, утврђена
и повреда меких делова трбушног зида у том подручју;
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-

-

-

-

Инфекције или обољења која настану због разних облика алергије, резања
или кидања жуљева или других израслина тврде коже;
Анафилактички шок, осим ако наступи приликом лечења насталог
несрећног случаја;
Хернија дисци интервертебралис, све врсте лубалгија, дископатија,
сакралгија, миофасцитис, кокцигодинија, ишијалгија, фиброзитис и све
промене слабинско-крстачне регије означене алалогним терминима;
Одлепљене мрежњаче претходно болесног или дегенеративно промењеног
ока, а изузетно се признаје одлепљење мрежњаче претходно здравог ока,
уколико постоје знакови директне спољне озледе очне јабучице утврђени у
здравственој установи;
Последице које настану код осигураника због делиријум тременса и
деловања дроге;
Последица медицинских, нарочито оперативних захвата који се
предузимају ради лечења или ради спречавања болести, осим ако је до тих
последица дошло доказаном грешком медицинског особља (витиум артис);
Патолошке промене костију и патолошке епифизиолизе;
Системне непромускулаторне болести и ендокрине болести.

Члан 9.
Обавеза Понуђача почиње у 00.00 сати 01. 10. 2017. године. Обавеза Понуђача
престаје у 24.00 сата 30. 09. 2018. године, или у 24.00 сата дана када осигураник
престаје да буде студент (заврши школовање, дипломира, напусти факултет, итд.).
Члан 10.
Понуђач је дужан да исплати осигурану суму, односно одговарајући проценат
осигуране суме или уговорену дневну накнаду, Наручиоцу, односно кориснику
осигурања у року од 14 дана рачунајући од дана када је Понуђач утврдио своју
обавезу и њену висину.
Ако Понуђач не изврши исплату у предвиђеном року, корисник има право на
затезну камату у висини која је у складу са важећим законским прописима.
Члан 11.
Када настане несрећни случај у смислу ових услова, Понуђач исплаћује износе
утврђене у уговору о осигурању и то:
- Осигурану суму за случај смрти, ако је услед несрећног случаја наступила
смрт осигураника;
- Осигурану суму за случај инвалидитета, ако је услед несрећног случаја
наступио потпуни инвалидитет;
- Проценат од осигуране суме који одговара проценту делимичног
инвалидитета, ако је услед несрећног случаја код осигураника наступио
делимични инвалидитет;
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-

Дневну накнаду, ако осигураник услед несрећног случаја био привремено
неспособан за рад, односно за вршење свог редовог занимања;
Накнаду трошкова лечења, само до уговореног износа које је осигураник
сам платио и који не падају на терет здравственог осигурања, а настали су
као последица несрећног случаја;

Члан 12.
Ако је несрећни случај имао за последицу пролазну неспособност за рад
примењује се поред Општих услова и следеће:
Сматра се да је осигураник неспособан за школски рад када услед несрећног
случаја не може похађати школу односно пратити предавања, писати, цртати и
обављати остале задатке. Непокретљивост појединих удова услед имобилизације
гипсом сматра се неспособношћу за школски рад и ако осигураник у том случају
похађа школу.
У случају неспособности за време школског распуста за исплату дневне накнаде
меродавна је оцена лекара о томе да ли би осигураник био способан за онај
редовни школски рад који је обављао пре школског распуста, односно пре него
што је престао похађати школу.
Дневна накнада исплаћује се по завршеном лечењу на основу лекарске потврде,
али само у случају ако је неспособност за школски рад трајала највише 30 дана.
Члан 13.
Понуђач је у обавези да исплати 33% од износа којег би морао платити по
одредбама претходног члана, ако несрећни случај настане при управљању и
вожњи авионом и ваздухопловима свих врста, осим у својству путника у јавном
саобраћају, при спортским скоковима падобраном, при аутомобилским и
мотоциклистичким брзинским тркама, мотокросу, релију и при тренингу за њих.
Понуђач је у обавези да исплати 66% од износа којег би морао платити по
одредбама претходног члана ако несрећни случај настане при тренингу и учешћу
осигураника у јавном спортским такмичењима у својству регистрованог члана
спортске организације следећих спортских грана: фудбал, хокеј на леду, џиу-џицу,
џудо, карате, бокс, скијање, рагби, рвање, скијашки скокови, алпинистика и
подводни риболов.
Члан 14.
Допунски услови из овог Уговора примењују се уз опште услове, а уколико су у
супротности са њима, примениће се одредбе ових допунских услова.
Члан 15.
Уговорне стране су се споразумеле да ће за све што није уговорено примењивати
законске одредбе, а ако је неко питање регулисано супротно законским
прописима, примењиваће се одредбе закона.
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Члан 16.
Уколико из овог уговора проистекну нека спорна питања, уговорне стране ће
првенствено настојати да их реше мирним путем, споразумно. У супротном биће
надлежан одговарајући суд у Суботици.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој страни
припада по 2 (два) примерка, за њене потребе.
ЗА ПОНУЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА
м.п.

____________________________________

Декан, проф. др Александар Грубор
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УГОВОР
[Осигурање студената Економског факултета у Суботици за академску
2017/2018 годину - Партија 2]
Закључен између:
Економског факултета у Суботици са седиштем у Суботици, улица Сегедински пут
9 - 11, ПИБ: 100844270. Матични број: 08105090 Телефон: 024/628-000, кога заступа
Декан академик проф. др Ненад Вуњак (у даљем тексту: наручилац)
и
......................................................................................................................................................(назив понуђача)
са седиштем у ............................................, улица .................................................., ПИБ:...............................
Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке:
.................................................................., Телефон: ............................ Телефакс: ........................................
кога заступа............................................................................................... (у даљем тексту: понуђач)
Основ уговора:
ЈН Број: 45/2017 партија 2
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Корисници осигурања: Студенти Економског Факултета Суботица, уписани у
школској 2017/2018. години на било који ниво студија.
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је Наручилац у поступку доделе уговора о
јавној набавци мале вредности за услуге – Осигурање студената Економског
факултета у Суботици за академску 2017/2018 годину, број: 45/2017 Партија 2,
изабрао понуђача _________________________________________, као најповољнијег понуђача.
Члан 2.
Закључењем овог Уговора настаје обавеза за Наручиоца да уплати премију
осигурања код Понуђача, а Понуђач се обавезује да, ако се деси осигурани случај,
исплати кориснику осигурања осигурану суму.
Члан 3.
Понуђач се обавезује да наручиоцу изврши услуге осигурања и то по следећим
облицима осигурања - Смрт услед болести. Понуда понуђача представља саставни
део овог уговора.
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Члан 4.
Овај уговор се закључује на период од годину дана, почев од 01. 10. 2017. године, и
траје до 30. 09. 2018. године. Осигурање почиње у 00.00 сати 01. 10. 2017. године и
престаје у 24 сата 30. 09. 2018. године.
Члан 5.
За извршене услуге осигурања из члана 1. овог Уговора наручилац се обавезује да
плати премију осигурања. Укупна вредност уговора (премија осигурања) на
годишњем нивоу износи 80,00 динара по студенту, тј. за 4380 студената износи
350.400 динара без ПДВ-а (словима: четиристохиљададинара).
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током важења овог уговора.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да ће уговорену премију осигурања плаћати месечно, у
једнаким месечним ратама, на основу испостављене фактуре понуђача.
Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2017. години, Наручилац ће
реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског
плана за 2017. годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 7.
Односи уговорних страна ће бити регулисани на основу општих услова за
осигурање лица од последица смрти услед болести и полисе осигурања коју ће
Понуђач доставити Наручиоцу приликом потписивања овог уговора.
Члан 8.
Понуђач је дужан да исплати осигурану суму кориснику осигурања у року од 14
дана рачунајући од дана када је Понуђач утврдио своју обавезу и њену висину.
Ако Понуђач не изврши исплату у предвиђеном року, корисник има право на
затезну камату у висини која је у складу са важећим законским прописима.
Члан 9.
Уколико из овог уговора проистекну нека спорна питања, уговорне стране ће
првенствено настојати да их реше мирним путем, споразумно. У супротном биће
надлежан одговарајући суд у Суботици.
Члан 10.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој страни
припада по 2 (два) примерка, за њене потребе.
ЗА ПОНУЂАЧА
____________________________________

м.п.

ЗА НАРУЧИОЦА
Декан, проф. др Александар Грубор
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VII 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:
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 9 - 11
24000 СУБОТИЦА
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга - Осигурање студената
Економског факултета у Суботици за академску 2017/2018
годину – ЈН 45/2017” - НЕ ОТВАРАТИ са назнаком партије за коју се
понуда подноси
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
20. 09. 2017. године до 10 сати.
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
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по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 4);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем;
 Модел уговора.
3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.
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:
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 9 - 11
24000 СУБОТИЦА
са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку услуга - Осигурање студената Економског
факултета у Суботици за академску 2017/2018 годину – ЈН 45/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга - Осигурање студената Економског
факултета у Суботици за академску 2017/2018 годину – ЈН 45/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга - Осигурање студената Економског
факултета у Суботици за академску 2017/2018 годину – ЈН 45/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - Осигурање студената
Економског факултета у Суботици за академску 2017/2018 годину – ЈН
45/2017 - 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 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
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.
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.
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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.
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.
Плаћање се врши месечно, у једнаким месечним ратама, уплатом на рачун
понуђача. Рок плаћања је најмање 15 дана на основу документа који испоставља
понуђач. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге
Понуђач је дужан да исплати осигурану суму, односно одговарајући проценат
осигуране суме или уговорену дневну накнаду, Наручиоцу, односно кориснику
осигурања у року од 14 дана рачунајући од дана када је Понуђач утврдио своју
обавезу и њену висину.
Ако Понуђач не изврши исплату у предвиђеном року, корисник има право на
затезну камату у висини која је у складу са важећим законским прописима.
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9.3. 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.
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 на додату вредност, 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 на додату
вредност.
У цену је урачунато потпуно извршење услуге у ресторану на адреси понуђача.
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.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на електронску адресу javne.nabavke@ef.uns.ac.rs] 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. 45/2017 ”.
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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:
1. путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
2. 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.
15. 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.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈН бр. 45/2017

33/ 35

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.nabavke@ef.uns.ac.rs, факсом на број 024/546-486 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;
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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.
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 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 - 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; Економски факултет у Суботици; јавна набавка ЈН 45/2017;.
(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, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, 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 и оверена печатом, 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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