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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/12), члана 6. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Сл. гласник
РС“ бр. 50/2009), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 14
за 2013. годину, 08 број 404-227/2013 од 29.11.2013. године, достављамо вам:

I

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца

Републичка дирекција за имовину Републике
Србије

Адреса

Грачаничка 8, 11000 Београд

Интернет страница

www.rdi.gov.rs

Број факса

011/ 3346 397

Лице за контакт

Оливера Јејинић

E – mail

olivera.jejinic@rdi.gov.rs

Порески идентификациони
број (ПИБ)

102199586

Матични број

17114450

Место и датум: Београд, 29.01.2014. године
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1.2. Врста поступка јавне набавке
На основу члана 53. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12),
члана 6. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Сл. гласник РС“, бр.
50/2009), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 14 за
2013. годину, 08 број 404-227/2013 од 29.11.2013. године, Републичка дирекција за
имовину Републике Србије (у даљем тексту: Наручилац), покреће поступак за јавну
набавку услуга – осигурање објеката и опреме на новом граничном прелазу ''Хоргош'',
за потребе Републичке дирекције за имовину Републике Србије, редни број 14/2013 и
позива заинтересоване Понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом,
подзаконским актима којима се уређује јавна набавка, конкурсном документацијом и
овим позивом.
1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга - осигурање објеката и
опреме на новом граничном прелазу ''Хоргош'', за потребе Републичке дирекције за
имовину Републике Србије.
1.4. Право на учешће
Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају сва
заинтересована лица, која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама
(''Сл. гласник РС'', бр. 124/12) и друге услове предвиђене у конкурсној документацији.
У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, Понуђач у поступку јавне
набавке мора доказати:
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 или 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 надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Понуђачи испуњеност услова доказују писаном изјавом датом под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, која је саставни део конкурсне
документације, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5): '' да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом'', који се наручиоцу мора доставити уз понуду,
у било ком облику: оригинал, оверена или неоверена копија.
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У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, Понуђач у поступку јавне
набавке испуњеност додатних услова доказује достављањем: Сертификата о
испуњавању захтева стандарда ISO 9001:2008, у неовереној копији.
1.5. Обавештење о начину подношења понуде и облику понуде
Понуде се припремају и подносе у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, 124/12), позивом за подношење понуде, и
условима одређеним у овој конкурсној документацији. Понуде се подносе на српском
језику.
Понуду доставити у писаном облику у затвореној коверти.
На омоту коверте назначити предмет јавне набавке - НЕ ОТВАРАТИ
- ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - ОСИГУРАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ НА
НОВОМ ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ ''ХОРГОШ"
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 14/2013, а на полеђини коверте
назначити: пун назив, број телефона и адресу понуђача.
Рок за подношење понуда је 6.02.2014. године, до 12,00 часова.
Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу наручиоца:
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11.000 Београд, ул. Грачаничка
бр. 8.
Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне
наручиоцу последњег дана наведеног рока ( 6.02.2014. године до 12,00 часова).
Благовременом се сматра понуда, која је примљена и оверена печатом пријема у
писарници Дирекције (на наведеној адреси), најкасније до 12,00 часова последњег дана
рока, без обзира на начин на који је послата.
Исправном понудом се сматра благовремена понуда, која испуњава услове
предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је прописао наручилац, која је
јасна и недвосмислена, откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом
и потписом овлашћеног лица и која у прилогу садржи изјаву о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку јавне набавке и све остале попуњене обрасце из
конкурсне документације.
Неблаговремено поднете понуде, тј. понуде поднете по истеку наведеног рока
неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
1.6. Оцена и рангирање понуда
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа
понуђена цена.
1.7. Време и место отварања понуда
Oтварање благовремено приспелих понуда ће се обавити 6.02.2014. године, у
просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у Београду, ул.
Грачаничка бр. 8, у 13.00 часова.
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача, који пре почетка
отварања понуда морају Комисији за јавне набавке уручити писмено овлашћење за
учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћење мора да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица и да
садржи број и датум.
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По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено
поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

1.8. Одлука о избору најповољније понуде
Одлука о додели уговора биће донета у року од 3 дана од дана отварања понудa,
односно најкасније до 10.02.2014. године.
Члан комисије
_____________________
Оливера Јејинић

II УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА ПРИПРЕМИ ПОНУДУ
Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама и условима одређеним у овој конкурсној документацији, понуда мора бити
јасна и недвосмислена, откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом
и потписом овлашћеног лица и која у прилогу садржи изјаву о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку јавне набавке и све остале попуњене обрасце из
конкурсне документације. Понуда мора бити на српском језику.
У циљу сачињавања исправне понуде понуђач треба да попуни следеће образце:
1. Образац број 1 - Подаци о понуђачу - образац се попуњава у целости, потписује
овлашћено лице и оверава га печатом понуђача;
2. Образац број 2 - Образац о доказу испуњености услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама - Изјава понуђача - образац потписује овлашћено лице и
оверава га печатом понуђача;
3. Образац број 3 - Образац понуде са спецификацијом - образац се попуњава на
српском језику, образац мора бити попуњен у целости и потписан и оверен од
стране овлашћеног лица;
4. Образац број 4 - Образац трошкова припреме понуде;
5. Образац број 5 - Образац изјаве о независној понуди;
6. Образац број 6 – Модел уговора о јавној набавци услуга.
Понуђач је у обавези да модел уговора попуни (на означеним местима),
потпише и овери печатом модел уговора на последњој страни, чиме потврђује да
прихвата елементе модела уговора.
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 року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду.
Неблаговремена понуда (понуда која није предата наручиоцу у року који је
одређен у позиву) враћа се неотворена.

6

Некомплетна и непотпуна понуда, односно, понуда која није сачињена у складу
са упутством за сачињавање понуда и понуда која не садржи сву тражену
документацију, сматраће се неисправном и неће се разматрати.
Плаћање се врши искључиво у динарима.
Начин плаћања: 15 дана од дана испостављања рачуна за извршену услугу.
Цена у понуди мора бити исказана у динарима без ПДВ-а и мора бити фиксна.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима
врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Комуникација се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске
поште или факсом, на адресу, електронску адресу или број факса означене на страни 3.
Конкурсне документације: Подаци о наручиоцу.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени
законом.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа
понуђена цена. Учесници у поступку набавке ће о одлуци о додели уговора бити
писмено обавештени у року од 3 дана од дана доношења одлуке, односно најкасније до
10.02.2014. године.
Сходно члану 148. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђачи могу поднети
захтев за заштиту права. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а
предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту
права је пет дана од дана пријема одлуке.
Уз поднети захтев, сходно члану 156. став 2. Закона о јавним набавкама,
подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 40.000,00 динара.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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Образац број 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуда број
Датум понуде
Назив понуђача
Адреса понуђача
Електронска адреса
Лице за контакт
Телефон
Mобилни телефон
Тел/факс
Шифра основне делатности
Шифра делатности за ову
набавку
Порески идентификациони
број (ПИБ)
Регистарски број
Матични број
Број рачуна код пословне
банке
Пословна банка
Лице одговорно за
потписивање уговора

Место и датум

Потпис овлашћеног лица
понуђача
______________________

М.П.
______________
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Образац број 2

УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

На основу члана 7. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Сл.
Гласник РС“ бр. 50/2009), Понуђач под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, даје

ИЗЈАВУ

да
______________________________________
из
___________,
ул._________________, испуњава услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним
набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', бр.124/12) и то:
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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)
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.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.
________________

______________________
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Образац број 3
OБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
Назив понуђача
Адреса
Број телефона / факса
E-mail
ПИБ
Матични број
Лице за контакт

На основу позива за набавку услуга – осигурање објеката и опреме на новом
граничном прелазу ''Хоргош'', за потребе Републичке дирекције за имовину Републике
Србије бр. 404-23/2014 од 29.01.2014. године, подносимо понуду број ___________ од
__.__.2014. године.

Напомена:

Рок важења понуде: __________________ дана (не краћи од 30 дана од дана
отварања понуда).
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СПЕЦИФИКАЦИЈА

А) Основни ризици од пожара и других опасности

СУМА ОСИГУРАЊА
грађевински објекти
ОПИС
ОБЈЕКТА

Нови
гранични
прелаз
"Хоргош"

површина

књиговодстве
на вредност
на дан
01.01.2013.

бруто
5.591,21
квм

919,760,307.86

опрема

износ
премије

количин
а

књиговодстве
на вредност
на дан
01.01.2013.

101
ставка

25,365,320.00

Б) Допунски ризици - излив воде из инсталације на "први ризик"

СУМА ОСИГУРАЊА
грађевински објекти
опрема
ОПИС
ОБЈЕКТА

3%
вредност
и
грађевин
ског
објекта

износ премије

5%
вреднос
ти
опреме

Нови
гранични
прелаз
"Хоргош"
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износ
премије

УКУПНА
ПРЕМИЈА

износ
премиј
е

УКУПНА
ПРЕМИЈ
А

В) Допунски ризици - поплава, бујица и висока вода "први ризик"

ОПИС ОБЈЕКТА

СУМА ОСИГУРАЊА
грађевински објекти
опрема
3% вредности
износ
5% вредности
износ
грађевинског
премије
опреме
премије
објекта

УКУПНА
ПРЕМИЈА

Нови гранични
прелаз "Хоргош"

Начин плаћања: ______________________________________________

Укупна вредност премије: ______________________________________

Место и датум:

М.П.

________________

Понуђач
_______________________
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I ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ
ред.бр.

Предмет

Сума осигурања

Грађевински објекти
1.

Премија

919,760,307.86

Излив воде из инсталација
Поплава,бујица и висока
вода

3%
3%

Удар непознатог моторног
возила у осигурани објекат
Опрема
2.

25.365.320,00

Излив воде из инсталација
Поплава,бујица и висока
вода

5%
5%

УКУПНО
ПОРЕЗ
УКУПНО С ПОРЕЗОМ
ПОПУСТ ЗА ПЛАЋАЊЕ ОДЈЕДНОМ
УКУПНО С ПОПУСТОМ

II ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ
Предмет

Сума осигурања

Све машине, уређаји и апарати

ПРЕМИЈА

25.365.320,00

Откуп амортизоване вредности
Откуп одбитне франшизе
УКУПНО
ПОРЕЗ
УКУПНО С ПОРЕЗОМ
ПОПУСТ ЗА ПЛАЋАЊЕ ОДЈЕДНОМ
УКУПНО С ПОПУСТОМ
НАПОМЕНА:
ВРЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У НАБАВНИМ
ВРЕДНОСТИМА.
У Београду,
__________

Одговорно лице
M.П.
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Образац број 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

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.
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Потпис понуђача

Образац број 5

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 – осигурање објеката и опреме на новом граничном
прелазу ''Хоргош'', за потребе Републичке дирекције за имовину Републике Србије,
број 14 за 2013. годину, 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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Образац број 6

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
( Обавезно попунити, парафирати сваку страну, оверити печатом и потписати )

УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ

Закључен у Београду, дана ____________ године,
Уговорне стране:
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, Грачаничка бр. 8, матични број: 17114450, ПИБ: 102199586, коју заступа
директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Јован Воркапић, ( у
даљем тексту: Осигураник) и

_______________________________________, са седиштем у _______________,
адреса _____________________________ , матични број: ___________________,
ПИБ:______________ , које заступа _____________________ (овлашћено лице),
(у даљем тексту: Осигуравач).

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Осигураник на основу чланова 52. и 53. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник
РС'' бр. 124/12), члана 4. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Сл.
гласник РС“ бр. 50/2009) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
број 14 за 2013. годину, 08 број 404-227/2013 од 29.11.2013. године, спровео поступак
јавне набавке мале вредности број 14/2013 за набавку услуга - осигурање објеката и
опреме на новом граничном прелазу "Хоргош", за потребе Републичке дирекције за
имовину Републике Србије;
- да је Осигуравач доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2014. год. (попуњава
Осигуравач), која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;
-

да је Осигураник у складу са чланом 12. Правилника о поступку јавне набавке
мале вредности, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 14 за 2013. годину, 08 број 404-227/2013 од 29.11.2013. године и
понуде Осигуравача заведене под бројем 404 -___/___ од __.__.2014. године
(попуњава Осигураник), изабрао Осигуравача за набавку услуга наведених у
члану 2.

16

Члан 2.
Предмет овог Уговора је услуга осигурања грађевинских објеката и опреме на
новом граничном прелазу "Хоргош" према условима за осигурање од пожара и неких
других опасности и према условима осигурања за машине од лома и неких других
опасности.
Укупна вредност грађевинских објеката и опреме, која је предмет осигурања је
изражена у набавној вредности.
Осигурање се уговара за период од једне године и важи од __.02.2014. до __.02.
2015. године. (попуњава Осигураник)
Члан 3.
Висина премије на услуге из члана 2. представља вредност овог Уговора и
износи укупно _______________ динара (премија за осигурање од пожара и неких
других опасности ___________ динара и за осигурање машина од лома и неких других
опасности ___________ динара) (попуњава Осигуравач).
Укупну премију обрачунату применом става 1. овог члана у износу од
_______________ динара, Осигураник ће уплатити у року од 15 дана по испостављеној
фактури. (попуњава Осигуравач).
Члан 4.
Осигуравач се обавезује да Осигуранику пружа правовремену и ефикасну
услугу при процени, ликвидацији и исплати насталих штета у складу са одговарајућим
Условима осигурања.
Осигуравач се обавезује да Осигуранику изврши исплату накнаде штете у року
од 15 дана од дана пријема докумената и доказа неопходних за утврђивање права на
накнаду и висину одштете.
У случају да се обавеза не измири, Осигуравач је дужан да плати Осигуранику
законску затезну камату.
Члан 5.
Сва питања из основа осигурања која произилазе из уговорног односа решаваће
се на основу Услова осигурања и Тарифа премије које доноси надлежни орган
Осигуравача и одредаба Закона о облигационим односима.
Члан 6.
Све измене и допуне овог Уговора врше се само у писменој форми, путем
Анекса, уз претходну обострану сагласност.
О свакој измени Услова осигурања у току трајања овог Уговора, Осигуравач је
дужан да о томе писаним путем или на неки други начин обавести Осигураника пре
истека текуће године осигурања.
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Осигураник има право, уколико се не сложи са изменом Услова осигурања, да
откаже само ону врсту осигурања код које је утврђена измена услова. У том случају
уговор о осигурању престаје да важи истеком текуће године за ту уговорену врсту
осигурања.
Члан 7.
Уговор се може раскинути споразумно, или писменим отказом било које
уговорне стране, уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након
што је била упозорена писменим путем, уз отказни рок од 30 дана.
Члан 8.
На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе закона
којим се регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову
област.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају
мирним путем.
У случају да спор не могу решити мирним путем, исти ће се решити пред
Привредним судом у Београду.
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања истог, од стране овлашћених лица
Осигураника и Осигуравача.
Члан 11.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ОСИГУРАВАЧ

ОСИГУРАНИК

______________________

ДИРЕКТОР
РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

(печат и потпис овлашћеног лица)

____________________________
Јован Воркапић
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