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Сходно чл. 63. Закона о јавним набавкама, дајемо измену конкурсне документације
у поступку јавне набавке услуга: Осигурање имовине и запослених Народног
позоришта у Нишу ЈН.бр.03/2014
I
На страни 8 Конкурсне документације у делу V „Упутство понуђачима
како да сачине понуду“ у тачки 1 брише се став д) „Средство обезбеђења за
озбиљност понуде“...
II
На страни 14 Конкурсне документације у делу „16.Врста критеријума за
доделу уговора“ уместо текста:
„Оцена понуда вршиће се на основу критеријума економски најповољнија
понуда. Елементи критеријума на основу којих ће се извршити рангирање су:
1.

Понуђена цена

70 пондера

2.

Ажурност у решавању штета

30 пондера
УКУПНО: 100 пондера

И то:
a) Понуђена цена
Код критеријума понуђена цена упоређиваће се најнижа понуђена цена.
Највећи могући број добијених пондера код критеријума најнижа понуђена
цена је 70 пондера.
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максимални број пондера,
односно 70 пондера.

Број пондера за понуђену цену, осталих понуда израчунава се према
формули:
Бодови за цену

= 70 х

најнижа понуђена цена
цена понуђача из понуде која се бодује

б) Ажурност у решавању штета у 2012. години
Највећи број пондера по критеријуму ажурност у решавању штета у 2012.
години износи: 30 пондера
Ажурност у решавању штета рачуна се по следећој формули:
број решених штета у 2012.+ број одбијених и сторнираних штета у 2012.

АЖУРНОСТ = _______________________________________________________
Х100
број резервисаних штета на крају 2011.+ број пријављених штета у 2012.

Број пондера по овом критеријуму одређује се на следећи начин:
Ажурност већа од 95% - 30 пондера,
Ажурност од 90% до 95% - 15 пондера,
Ажурност мања од 90% 0 пондера.
Понуђач ће у обрасцу понуде навести следеће податке:
1. број решених штета у 2012. години
2. број одбијених и сторнираних штета у 2012. години
3. број резервисаних штета на крају 2011. години
4. број пријављених штета у 2012. години
(НА ОСНОВУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ОБЈАВЉЕНОГ ОД СТРАНЕ
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ)“
ТРЕБА ДА ПИШЕ
„16. Врста критеријума за доделу уговора
Критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена“
III
На страни 15 Конкурсне документације у делу под бројем 17, УМЕСТО
ТЕКСТА „17.Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора
у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера
У случају да у поступку оцене понуда, две или више понуда буду
изјадначене у погледу броја пондера, одлучујућа ће бити понуђена цена односно
предност ће имати понуда која има најнижу понуђену цену.»
ТРЕБА ДА ПИШЕ
„17. Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом
понуђеном ценом

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном
ценом, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди,
понудио дужи рок важења понуде.“
У прилогу дописа достављамо вам нови образац VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и
молимо вас да исти уврстите у понуди, у супротном понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.

Конкурсна документација за јавну набавку 3/2014
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге
осигурања имовине и запослених Народног позоришта у Нишу ЈН број 03/2014
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

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 који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

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:

1. Укупна цена- премија ( без пореза)_______________________динара

Услови понуде:
Рок важења понуде: _____________ (минимум 30 дана од дана отварања
понуде)
Плаћање премије: у 12 једнаких месечних рата, без камате ( порез се плаћа уз
прву рату премије).
Рок плаћања је________________ (минимално 15 дана) дана од дана пријема
рачуна који је издат за извршену услугу.

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.

IV
На страни 31 Конкурсне документације у делу „СПЕЦИФИКАЦИЈА –
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНА“ под редним бројем 5 УМЕСТО „осигурање
стакла од лома“,
ТРЕБА ДА ПИШЕ
„осигурање стакла од лома на први ризик“
У прилогу дописа достављамо вам нови образац VII - СПЕЦИФИКАЦИЈА –
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНА и молимо вас да исти уврстите у понуди, у
супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

СПЕЦИФИКАЦИЈА – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНА

Ред.бр.
1

Осигурање од пожара и неких других опасности и допунски ризици земљотреса
и излива воде из инсталација на "први ризик"
Предмет осигур. Осигурана сума у РСД Премија без пореза

Грађевински објекти
- Набавна
књиговодатвена
вредност на дан
31.12.2013.
Допунски ризик излив воде из
водоводних и
канализационих цеви
на "први ризик"

Премија са порезом

191.733.630

1.000.000
Набавна
књиговодствена
вредност опреме (без
моторних возила и
рачунарске опреме)
на дан 31.12.2013.
Допунски ризик излив воде из водов.и
канализационих цеви
на "први ризик“
Опрема

11.532.200

500.000

Укључити допунски ризик - земљотрес

Осигурње машина од лома

2
Посебно се уговара
осигурање механичке
опреме и то 10% од
набавне
књиговодствене
вредности

19.173.363

грађевинских објеката
на дан 31.12.2013.

Све машине, апарати
и уређаји на набавну
књиговодствену
вредност 31.12.2013.
(без моторних возила,
рачунара и опреме
која не ради на
струју)

9.768.660

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета
Доплатак за откуп одбитне франшизе
3

4

Комбиновано осигурање електронских рачунара
Набавна
књиговодствена
вредност рачунарске
опреме на дан
31.12.2013. Укључен
доплатак за откуп
амортизоване
вредности код
делимичних штета,
1.036.146
доплатак за откуп
одбитне франшизе.

Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

Опрема ( без
рачунара) на "први
ризик". Укључен
доплатак за откуп
одбитне франшизе.

100.000

- пренос новцасвакодневни
- новац и др.
вредности (закљ.
гвоздена благајна)
- новац и др. достава
– 2 пута месечно
зарада запосл.
- Залихе, помоћ, потр.
матер. и ситан
инвентар

5

6

100.000

100.000

400.000

50.000

Осигурање стакла од лома „на први ризик“
стакла дебљине 4мм и
231.000
више
Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја(незгоде)
Осигурани ризици
Инвалидитет
Смрт услед незгоде
Смрт услед болести
Укупан број запослених

Осигурана сума у
РСД

100.000,00
50.000,00
25.000,00
100

Премија

