БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ
Матице српске бр.1
Нови Сад
Број: 0122-13/13
Датум: 29.07.2013.године
На основу чл 39 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник бр. 124/12 - у даљем
тексту Закон), Библиотека Матице српске упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац
Библиотека Матице српске
Ул. Матице српске бр. 1, Нови Сад
Mail: marijana@bms.ns.ac.rs
Тел. 021/6613-457
Особа за контакт: Маријана Нађбаби-Панић
Врста поступка јавне набавке
Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности (у даљем тексту: ЈНМВ) број ЈНМВ
0122-13/13.
Предмету јавне набавке
Предмет ЈНМВ је набавка услуге осигурања имовине у трајању од једне године. Ознака из
општег речника набавке 66515200.
Понуда се подноси у свему према конкурсној документацији.
Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове за учешће у поступку
из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012)
као и услове утврђене конкурсном документацијом.
Доказе о испуњености услова за учешће у поступку предметне набавке у
складу са чланом 75. и 76. Закона понуђач доказује достављањем изјаве којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач. Понуде са варијантама нису дозвољене.
Понуда мора бити сачињена према упутству и обрасцу који чине саставни део
конкурсне документације.
Критеријум за оцењивање понуде је - економски најповољнија понуда. У оквиру наведеног
критеријума, вредноваће се следећи елементи критеријума:
- премија осигурања (цена) 50 пондера,
- ажурност у решавању штета за 2012. годину 20 пондера,
- гарантне резерве понуђача на дан 31.12.2012. год. 30 пондера,
Начин пондерисања за сваки елемент критеријума наведен је у конкурсној
документацији.

Конкурсна документација је доступна на интернет адреси Наручиоца: www.bms.rs. Рок за
доставу понуде је 12.08.2013. године до 9,00 часова. Понуда ће се сматрати
благовременом ако ју је наручилац примио (без обзира на начин достављања) најкасније до
наведеног рока за достављање понуда. Комисија за јавне набавке наручиоца, по окончању
поступка отварања понуда, вратиће неблаговремено поднете понуде неотворене
понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставља се у
затвореној коверти на адресу: Библиотека Матице српске, Нови Сад, Матице српске бр. 1.
На предњој страни написати текст: „Понуда – не отварај” назив и број јавне набавке а на
полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача и телефон.
Понуде морају бити јасне и недвосмислене, а важност понуде мора да буде најмање 30
дана од дана јавног отварања понуда.
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда тј. дана
12. 08. 2013. године у 9,30 сати у седишту наручиоца. Пре почетка поступка јавног
отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања
понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку наручиоца предају писмена пуномоћја, на
основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење треба да буде оверено печатом и да садржи број и датум, ЈМБГ или број личне
карте лица које се овлашћује.
Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од три дана од дана
окончања поступка јавног отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од јавног отварања понуда и
достављена понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.
Додатне информације у вези са предметном набавком могу се добити на телефон:
021/6613-457.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ
НОВИ САД, Матице српске 1
Тел: 021/6613-457
Факс: 021/528-574
Web: www.bms.rs
E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности
бр. 0122-13/13

Садржај:
1. Општи подаци о јавној набавци
2. Подаци о предмету јавне набавке
3. Техничке карактеристике – Спецификација услуга – осигурање имовине
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду
6. Образац понуде
7. Модел уговора
8. Образац трошкова припреме понуде
9. Образац изјаве о независној понуди

Нови Сад, јул 2013. године
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БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ
Матице српске бр.1
Нови Сад
Број: 0122-13/13
Датум: 29.07.2013.године
На основу чл 39 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник бр. 124/12 - у
даљем тексту Закон), Библиотека Матице српске упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Наручилац
Библиотека Матице српске
Ул. Матице српске бр. 1, Нови Сад
Mail: marijana@bms.ns.ac.rs
Тел. 021/6613-457
Особа за контакт: Маријана Нађбаби-Панић
1.2. Врсти поступка јавне набавке
Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности (у даљем тексту:
ЈНМВ) број ЈНМВ 0122-13/13.
1.3. Предмету јавне набавке
Предмет ЈНМВ је набавка услуге осигурања имовине.
Понуда се подноси у свему према конкурсној документацији.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет ЈНМВ је набавка услуге осигурања имовине према приложеној
спецификацији, за период у трајању од једне године.
Ознака из општег речника набавке: 66515200.
2.2. Спецификација услуге која се набавља:
Предмет јавне набавке наведен је у спецификацији.
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3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
I ВРСТА ОСИГУРАЊА: ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ
ДРУГИХ ОПАСНОСТИ
ПРЕДМЕТ
НАЧИН
ДОПУНСКИ
ДОПЛАТАК
НАПОМЕНА
ОСИГУРАЊА ОСИГУРАЊА
РИЗИК
1.
На суму 1. Поплаве,
Откуп
Грађевински
осигурања
бујице и
амортизоване
објекат у
101.000.000,00
високе воде вредности код
коришћењу
дин. 2. Излив воде
делимичних
Матице
из
штета
српске 1
инсталација
2.
Грађевински
објекат у
коришћењу
Булевар
Деспота
Стефана 7
3.
Грађевински
објекат
Mатице
српске 3
4. Уметничке
слике

5. Књижни
фонд

6. Опрема

На суму 1. Поплаве,
осигурања
бујице и
41.050.000,00
високе воде
дин. 2. Излив воде
из
инсталација

Откуп
амортизоване
вредности код
делимичних
штета

На уговорену 1. Поплаве,
вредност
бујице и
320.000.000,00
високе воде
дин. 2. Излив воде
из
инсталација
На суму 1. Поплаве,
осигурања
бујице и
1.695.000,00
високе воде
дин. 2. Излив воде
из
инсталација
На уговорену 1. Поплаве,
вредност
бујице и
369.000.000,00
високе воде
дин. 2. Излив воде
из
инсталација
На уговорену 1. Поплаве,
вредност
бујице и
102.600.000,00
високе воде
дин. 2. Излив воде
из
инсталација

Откуп
амортизоване
вредности код
делимичних
штета

-

-

Откуп
амортизоване
вредности код
делимичних
штета
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За предмете
осигурања од
бр. 1 до 6
допунски
ризик је на I
ризик и у
висини 10%
од суме
осигурања

II ВРСТА ОСИГУРАЊА: ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА И НЕКИХ
ДРУГИХ ОПАСНОСТИ
ПРЕДМЕТ
НАЧИН
ОСИГУРАЊА ОСИГУРАЊА
На уговорену
1. Опрема
вредност
33.150.000,00
дин.

2. Механичка
опрема
грађевинског
објекта
Матице
српске 1 и
Матице
српске 3

ДОПУНСКИ
РИЗИК

-

На суму
осигурања
10.100.000,00
дин.

-

33.900.000,00
дин.

ДОПЛАТАК

НАПОМЕНА

1. Откуп
амортизоване
вредности
код
делимичних
штета
2. Откуп
одбитне
франшизе
1. Откуп
амортизоване
вредности
код
делимичних
штета
2. Откуп
одбитне
франшизе
3. За земљане
радове
4. За
изналажење
грешке

III ВРСТА ОСИГУРАЊА: КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ЕЛ. РАЧУНАРА И
СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА
ПРЕДМЕТ
НАЧИН
ОСИГУРАЊА ОСИГУРАЊА
На уговорену
Рачунари
вредност
31.619.000,00
дин.

ДОПУНСКИ
РИЗИК

-

ДОПЛАТАК
1. Откуп
амортизоване
вредности
код
делимичних
штета
2. Откуп
одбитне
франшизе
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НАПОМЕНА

IV ВРСТА ОСИГУРАЊА: ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И
РАЗБОЈНИШТВА
ПРЕДМЕТ
НАЧИН
ОСИГУРАЊА ОСИГУРАЊА
1. Књижни
3.000.000,00
фонд Матице
дин.
српске 1
(2.000.000,00
Чешки
дин. +
магацин
1.000.000,00
дин.)
2. Уметничке
На суму
слике на
осигурања
коришћењу
1.695.000,00
дин.
3. Опрема
Матице
1.500.000,00
српске 1
дин.
На суму
4. Новац у
осигурања
благајни
50.000,00 дин.

ДОПУНСКИ
РИЗИК

ДОПЛАТАК

НАПОМЕНА
На I ризик

-

Откуп одбитне
франшизе

-

Откуп одбитне
франшизе

-

Откуп одбитне
франшизе

-

Откуп одбитне
франшизе

-

Откуп одбитне
франшизе

На I ризик

На I ризик
5. Новац у
преносу

50.000,00 дин.

V ВРСТА ОСИГУРАЊА: ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА
ПРЕДМЕТ
СУМА
ОСИГУРАЊА ОСИГУРАЊА

ДОПУНСКИ
РИЗИК

ДОПЛАТАК

НАПОМЕНА

1. Стакло до 4
mm
Чешки
магацин

60.000,00 дин.

-

-

На I ризик

2. Стакло
преко 4 mm
Матице
српске 1 и
Матице
српске 3

120.000,00
дин.
(40.000,00 дин
+

-

-

На I ризик

80.000,00 дин)
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. Понуђач мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75.
Закона:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
2. да он или 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 обављања односно слања позива за подношење понуде
4. 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
6. да је поштовао обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине
4.2. Понуђач мора да испуњава додатне услове сагласно члану 76. Закона:
1. да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
а) да је понуђач у претходној 2012. години био ликвидан, односно да у
наведеном периоду понуђачу рачун није био у блокади ниједан дан
б) да у претходне три обрачунске године (2010, 2011, 2012.) понуђач није
исказао губитак
2. да располаже неопходним пословним капацитетом и то да:
има систем управљања квалитетом према стандардима ISO 9001
4.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 Закона и услове из члана
75. став 1 тачка 5 Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
4.4. Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне и додатне услове. Услов из члана 75. став 1. тачка 5 дужан
је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке
за које је неопходна испуњеност тог услова.
Испуњеност услова се доказује давањем писане изјаве која се подноси на
Обрасцу који чини саставни део конкурсне документације и попуњава се и
потписује од стране одговорног лица понуђача, односно подизвођача.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
За јавну набавку мале вредности број 0122-13/13 – набавка услуге осигурања
имовине
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач _______________________ из ___________________________, улица
______________________________, у поступку јавне набавке услуге осигурања
имовине бр. 0122-13/13, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
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 објављивања односно слања позива за подношење понуда;
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 и заштите животне средине и
гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
6. Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:
a) понуђач је у претходној 2012. години био ликвидан, односно у наведеном
периоду понуђачу рачун није био у блокади ниједан дан;
б) понуђач је у претходне три године (2010, 2011, 2012.) није исказао
губитак;
7. Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:
Понуђач има систем управљања квалитетом према стандардима ISO 9001
Место: ___________________
Датум: __________________

Понуђач
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
За јавну набавку мале вредности број 0122-13/13 – набавка услуге осигурања
имовине
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
И З Ј А В У
Подизвођач _______________________ из ___________________________, улица
______________________________, у поступку јавне набавке услуге осигурања
имовине бр. 0122-13/13, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији;
Напомена: Уколико има више подизвођача, образац копирати.
Уколико понуђач наступа без подизвођача, образац се не доставља.
Место: ___________________
Датум: __________________

Подизвођач
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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ИЗЈАВА УЧЕСНИКА (ПОНУЂАЧА) У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
За јавну набавку мале вредности број 0122-13/13 – набавка услуге осигурања
имовине
У складу са чланом 81. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач _______________________ из ___________________________, улица
______________________________, у поступку јавне набавке услуге осигурања
имовине бр. 0122-13/13, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
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 објављивања односно слања позива за подношење понуда;
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 располаже неопходним финансијским капацитетом:
a) понуђач је у претходној 2012. години био ликвидан, односно у наведеном
периоду понуђачу рачун није био у блокади ниједан дан
б) понуђач у претходне три године (2010, 2011, 2012.) није исказао губитак;
6. Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:
Понуђач има систем управљања квалитетом према стандардима ISO 9001
Напомена: Уколико има више учесника у заједничкој понуди, образац копирати.
Уколико нема заједничке понуде, образац се не доставља.
Место: ___________________
Датум: __________________

Учесник (понуђач)
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Услови за подношење понуде
Понуда се подноси у једном примерку, на српском језику, на обрасцима који
чине саставни део конкурсне документације.
5.2. Рок и начин подношења понуде
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу Управе за јавне набавке
и на интернет страници Библиотеке Матице српске дана 29.07.2013. године.
Рок за подношење понуде је 12. 08. 2013. године до 9 сати.
Понуђач понуду подноси непосредно или препоручено поштом у затвореној
коверти, овереној печатом. Понуда се сматра благовременом уколико се преда
наручиоцу до 12. 08. 2013. године до 9 сати.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставља
се у затвореној коверти на адресу: Библиотека Матице српске, Нови Сад, Матице
српске бр. 1. На предњој страни написати текст: „Понуда – не отварај” назив и број
јавне набавке а на полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса
понуђача и телефон.
Понуда коју наручилац не прими у року одређеном за подношење понуде, сматраће
се неблаговременом.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, наручилац ће је
по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
5.3. Јавно отварање понуде
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуда тј. дана 12. 08. 2013. године у 9,30 сати у седишту наручиоца. Пре почетка
поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку наручиоца
предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у
поступку јавног отварања понуда. Овлашћење треба да буде оверено печатом и да
садржи број и датум, ЈМБГ или број личне карте лица које се овлашћује.
У случају да представник понуђача, не достави Комисији за јавне набавке
писмено овлашћење, присуствује отварању као обична јавност.
Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од 3 дана од
дана јавног отварања понуда.
5.4. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да
буду њихов саставни део понуђачи попуњавају читко, штампаним словима или на
рачунару, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у прилогу конкурсне документације потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди
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једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у прилогу конкурсне документације.
5.5. Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.
5.6. Понуђач, уколико ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у понуди
проценат укупне вредности јавне набавке коју ће поверити подизвођачу, део
предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача и правила поступања
наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.
5.7. Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда.
5.8. Група понуђача - заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
4. понуђачу који ће издати рачун
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
5.9. Захтеви у погледу плаћања, гарантног рока и евентуалних других
околности од којих зависи исправност понуде
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања не може бити
краћи од 10 дана од дана пријема фактуре понуђача.
5.10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, и исказује се са и без обрачунатог
пореза.
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати после закључења уговора.
5.11. Подаци у понуди
Подаци из понуде неће се сматрати поверљивим.
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5.12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, у писаном облику, најкасније 5 (пет) дана пре истека
рока за подношење понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева писано одговорити
заинтересованом лицу и истовремено обавестити све понуђаче који су примили
конкурсну документацију у вези додатних информација или појашњења и објавити
појашњење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Тражење додатних појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
5.13. Начин на који се могу захтевати додатна појашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог
подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда 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, односно његовог
подизвођача.
Наручилац ће уз сагласност понуђача извршити исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања
понуда. 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.
5.14. Измена, допуна или опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може у писаном облику да измени,
допуни или опозове своју понуду.
5.15. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда,
елементи критеријума: понуђена цена (премија осигурања), ажурност у решавању
штета за 2012. годину и гарантне резерве понуђача на дан 31. 12. 2012. године.
5.16. Методологија оцењивања понуда
Наручилац се обавезује да ће се придржавати критеријума економски
најповољнија понуда и то:
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Назив критеријума
Премија - најнижа понуђена премија
Ажурност у решавању штета за 2012. годину
Гарантне резерве понуђача на дан 31.12.2012. године
У К У П Н О:
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број
пондера
50
20
30
100

Комисија за јавне набавке извршиће оцену понуда на основу критеријума
економски најповољнија понуда. Елементи критеријума израчунавају се на следећи
начин:
1. ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА (ЦЕНА):
Највећи број пондера по овом критеријуму износи 50 пондера.
Најповољнија понуда је понуда са најнижом премијом. Број пондера понуђача са
мање повољним премијама се израчунава по формули:
Вредност најниже премије осигурања
БРОЈ ПОНДЕРА = --------------------------------------------------------- х 50
Вредност појединачне понуде
2. АЖУРНОСТ У РЕШАВАЊУ ШТЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ:
Највећи број пондера по овом критеријуму износи 20 пондера.
Ажурност у решавању штета за 2012. годину, рачуна се према следећој
формули:
бр.решених штета у 2012. + бр.одбијених и сторнираних штета у 2012.
Ажурност = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100
бр. резервисаних штета на крају 2011. + бр. пријављених штета у 2012.

Број бодова по овом критеријуму одређује се на следећи начин:
Ажурност већа од 96%
Ажурност од 94% до 96%
Ажурност мања од 94%

20 пондера
10 пондера
0 пондера

Понуђач ће доставити уз изјаву која садржи следеће податке:
1.
2.
3.
4.

број решених штета у 2012. години,
број одбијених и сторнираних штета у 2012. години,
број резервисаних штета на крају 2011. године ,
број пријављених штета у 2012. години.

и приложити извештај НБС – Број штета по друштвима за осигурање у 2012.
години.
У случају заједничке понуде, ажурност у решавању штета групе понуђача
обрачунава се тако што се претходно обрачунају збирне вредности за број решених
штета у 2012. години, број одбијених и сторнираних штета у 2012. године, број
резервисаних штета на крају 2011. године и број пријављених штета у 2012. години
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– свих понуђача. Тако добијене вредности (збирови) користиће се за израчунавање
бодова према задатој формули.
3. ГАРАНТНЕ РЕЗЕРВЕ понуђача на дан 31.12.2012. год.
Највећи број пондера по овом критеријуму износи 30 пондера.
Број бодова осталих понуђача израчунава се на следећи начин:
Бодови по основу
висина гарантне резерве
Висина гарантне резерве = ___________________________
највећа висина гарантне резерве

х 30

Понуђач ће доставити изјаву која садржи податак о гарантним резервама и
приложити Мишљење овлашћеног актуара о финансијским извештајима и
годишњем извештају о пословању за 2012. годину.
У случају заједничке понуде вредноваће се збир гарантних резерви свих понуђача у
заједничкој понуди.
У случају када постоје две или више понуда са истим бројем пондера,
елемент критеријума на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора биће
понуђена цена (премија осигурања).
5.17. Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана јавног отварања понуде.
5.18. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе
на списку негативних референци
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа
за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора
преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВа, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначано
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи.
5.19. Рок за доношење одлуке о додели и закључивању уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од јавног отварања
понуда и достављена понуђачима у року од 3 дана од дана доношења. Наручилац
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закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам 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.
5.20. Накнада за коришћење патента и повреда заштићених права
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
5.21. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје се
наручиоцу. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није
другачије одређено. После доношења Одлуке о додели уговора, и Одлуке о
обустави поступка, рок за подношење захтева је 5 дана од дана пријема Одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун број 840-742221843-57,
шифра плаћања: 153, позив на број 9750-016, сврха: Републичка административна
такса за јавну набавку мале вредности, са назнаком набавке на коју се односи,
прималац: Буџет Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000 динара и да
доказ о уплати таксе достави наручиоцу. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, најкасније у року од
2 дана од дана пријема захтева за заштиту права понуђача.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За јавну набавку мале вредности број 0122-13/13 – набавка услуге осигурања
имовине
Назив понуђача:
Адреса:
Место и поштански број:
Лице
овлашћено
за Име:
потписивање уговора (пуно Презиме:
име и презиме и функција)
Функција:
Особа за контакт:
Текући рачун број:
Шифра делатности:
Матични број:
Порески
идентификациони
број:
Телефон:
Fax:
E-mail:
Датум:
Понуда се подноси (заокружити начин подношења понуде):
1. самостално
2. са подизвођачем
3. као заједничка понуда
Назив/име
подизвођача

Проценат укупне вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу (не може бити
већи од 50%)

Део предмета набавке који ће
се извршити преко
подизвођача
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I ВРСТА ОСИГУРАЊА: ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ
ДРУГИХ ОПАСНОСТИ
ПРЕДМЕТ
ОСИГУРАЊА

НАЧИН
ОСИГУРАЊА

1.
Грађевински
објекат у
коришћењу
Матице
српске 1

На суму
осигурања
101.000.000,00
дин.

1. Поплаве,
бујице и
високе воде
2. Излив воде из
инсталација

2.
Грађевински
објекат у
коришћењу
Булевар
Деспота
Стефана 7
3.
Грађевински
објекат
Mатице
српске 3

На суму
осигурања
41.050.000,00
дин.

1. Поплаве,
бујице и
високе воде
2. Излив воде из
инсталација

На уговорену
вредност
320.000.000,00
дин.

1. Поплаве,
бујице и
високе воде
2. Излив воде из
инсталација

На суму
осигурања
1.695.000,00
дин.

1. Поплаве,
бујице и
високе воде
2. Излив воде из
инсталација
1. Поплаве,
бујице и
високе воде
2. Излив воде из
инсталација
1. Поплаве,
бујице и
високе воде
2. Излив воде из
инсталација

4. Уметничке
слике

5. Књижни
фонд

6. Опрема

На уговорену
вредност
369.000.000,00
дин.
На уговорену
вредност
102.600.000,00
дин.

ДОПУНСКИ
РИЗИК

ДОПЛАТА
К
Откуп
амортизова
не
вредности
код
делимичних
штета
Откуп
амортизова
не
вредности
код
делимичних
штета
Откуп
амортизова
не
вредности
код
делимичних
штета

НАПОМЕ
НА

Укупан
износ
премије
без пореза

За
предмете
осигурања
од бр. 1 до
6 допунски
ризик је на
I ризик и у
висини
10% од
суме
осигурања

-

-

Откуп
амортизова
не
вредности
код
делимичних
штета
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Укупан
износ
премије са
порезом

II ВРСТА ОСИГУРАЊА: ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА И НЕКИХ
ДРУГИХ ОПАСНОСТИ
ПРЕДМЕТ
ОСИГУРАЊА

1. Опрема

2. Механичка
опрема
грађевинског
објекта
Матице српске 1
и
Матице срспке 3

НАЧИН
ОСИГУРАЊА

ДОПУНСКИ
РИЗИК

На уговорену
вредност
33.150.000,00 дин.

ДОПЛАТАК

НАПОМЕНА

Укупан
износ
премије
без
пореза

Укупан
износ
премије
са
порезом

1. Откуп
амортизоване
вредности
код
делимичних
штета
2. Откуп
одбитне
франшизе
1. Откуп
амортизоване
вредности
код
делимичних
штета
2. Откуп
одбитне
франшизе
3. За земљане
радове
4. За изналажење
грешке

На суму
осигурања
10.100.000,00 дин.
33.900.000,00 дин.

III ВРСТА ОСИГУРАЊА: КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ЕЛ. РАЧУНАРА И
СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА
ПРЕДМЕТ
ОСИГУРАЊА

Рачунари

НАЧИН
ОСИГУРАЊА

На уговорену
вредност
31.619.000,00 дин.

ДОПУНСКИ
РИЗИК

ДОПЛАТАК

1. Откуп
амортизоване
вредности
код
делимичних
штета
2. Откуп
одбитне
франшизе
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НАПОМЕНА

Укупан
износ
премије
без
пореза

Укупан
износ
премије
са
порезом

IV ВРСТА ОСИГУРАЊА: ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И
РАЗБОЈНИШТВА
ПРЕДМЕТ
ОСИГУРАЊА

1. Књижни фонд
Матице српске 1
Чешки магацин
2. Уметничке
слике на
коришћењу
3. Опрема
Матице српске 1
4. Новац у
благајни

НАЧИН
ОСИГУРАЊА

ДОПУНСКИ
РИЗИК

ДОПЛАТАК

-

Откуп одбитне
франшизе

-

Откуп одбитне
франшизе

1.500.000,00 дин.

-

Откуп одбитне
франшизе

На суму
осигурања
50.000,00 дин.

-

Откуп одбитне
франшизе

50.000,00 дин.

-

Откуп одбитне
франшизе

3.000.000,00 дин.
(2.000.000,00 дин.
+ 1.000.000,00
дин.)
На суму
осигурања
1.695.000,00 дин.

НАПОМЕНА

Укупан
износ
премије
без
пореза

Укупан
износ
премије
са
порезом

Укупан
износ
премије
без
пореза

Укупан
износ
премије
са
порезом

На I ризик

На I ризик

На I ризик
5. Новац у
преносу

V ВРСТА ОСИГУРАЊА: ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА
ПРЕДМЕТ
ОСИГУРАЊА

1. Стакло до 4 mm
Чешки магацин
2. Стакло преко 4
mm
Матице српске 1
и
Матице српске 3

СУМА
ОСИГУРАЊА

ДОПУНСКИ
РИЗИК

ДОПЛАТАК

НАПОМЕНА

60.000,00 дин.

-

-

На I ризик

120.000,00 дин.
(40.000,00 дин +
80.000,00
дин)

-

-

На I ризик

Страна 19 of 26 Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 0122-13/13

1. Износ укупне годишње премије без пореза ___________________ динара.
Износ укупне годишње премије са порезом ___________________ динара.
2. Ажурност у решавању штета __________________________ %.
3. Гарантне резерве на дан 31.12.2012. године. ___________________ динара.

М.П.

Понуђач

___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Седиште подизвођача:
Лице овлашћено
уговора:

за

потписивање

Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:
Текући рачун:
Матични број:
Порески идентификациони број:
НАПОМЕНА: Уколико има више подизвођача, образац копирати.
Уколико понуђач наступа без подизвођача образац се не доставља.

У __________________________
Дана________________________
Подизвођач
М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица )
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Седиште учесника у заједничкој понуди:
Особа за контакт:
Матични број
Порески идентификациони број

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Седиште учесника у заједничкој понуди:
Особа за контакт:
Матични број
Порески идентификациони број

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Седиште подизвођача:
Особа за контакт:
Матични број
Порески идентификациони број

Напомена: Уколико има више учесника у заједничкој понуди, образац копирати.
Уколико нема заједничке понуде, образац се не доставља.
Место: ___________________
Датум: __________________

Учесник (понуђач)
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ
Матице српске 1
Нови Сад
ЈНМВ бр: 0122-13/13
Датум:

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама (''Службени лист РС''
бр. 124/12) Библиотека Матице српске коју заступа управник Миро Вуксановић и
____________________________ коју заступа _____________________________
закључују

7. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Члан 1.
Уговорне стране претходно констатују да је у спроведенoм поступку
јавне набавке мале вредности бр. 0122-13/13 за набавку услуге осигурања имовине
Библиотека Матице српске (у даљем тексту: наручилац) донета Одлука о додели
уговора
бр_________________
од
_________________
године
_____________________________________ (у даљем тексту: понуђач).
Члан 2.
Наручилац се обавезује да имовину осигура код понуђача под условима
из понуде бр. ______________ од ________________ године.
Члан 3.
На основу овог Уговора, понуђач ће доставити полисе осигурања посебно
за сваку врсту осигурања са укључењем допунских опасности и доплатка.
Наручилац ће премију осигурања, по закљученим полисама, уплаћивати
по фактури понуђача.
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Члан 4.
Понуђач ће, у складу са својим Програмом превентивних мера,
одобравати наручиоцу средства за покриће трошкова предузимања превентивних
мера, у зависности од финансијских могућности и пословне политике.
Члан 5.
Овај Уговор је закључен на период од годину дана, ступа на снагу даном
потписивања а примењиваће се од 1. 09. 2013. године до 1.09.2014. године.
Члан 6.
Све што није регулисано овим Уговором, уредиће се у складу са Законом о
облигационим односима.
Члан 7.
Уколико настане спор у реализацији овог Уговора који се не може решити
мирним путем, уговорне стране уговарају месну недлежност стварно надлежног
суда у Новом Саду.
Члан 8.
Уговор је сачињен у четири ( 4 ) примерка, за сваку уговорну страну по два
( 2 ) примерка.

Понуђач

_________________________
(потпис овлашћеног лица)

Наручилац
Библиотека Матице српске
_______________________
Миро Вуксановић, управник
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За јавну набавку мале вредности број 0122-13/13 – набавка услуге осигурања
имовине
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

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
Понуђач
У ________________________
Дана _____________________

М.П.

_________________________
(потпис овлашћеног лица)
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
За јавну набавку мале вредности број 0122-13/13 – набавка услуге осигурања
имовине
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 мале вредности – услуга осигурања имовине, бр. 012213/13, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

У ______________________
Датум__________________

М.П

Понуђач
________________________
(потпис овлашћеног лица)
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