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Измена конкурсне документације се односи на брисање захтева наручиоца на страни
број 5 – ДОДАТНИ УСЛОВИ под тачком 5.2. ,,Да понуђач има усаглашен систем
пословања са захтевима ISO 27001 чиме доказује да је његово пословање усклађено са
међународно признатим системом управљања безбедношћу информацијам'' 5.2. Доказ:
Сертификат ISO 27001
и на страни број 6 - ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА
КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА под тачком број 6. Сертификат о стандарду
пословања ISO 27001

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.

Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.

2.

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организаоване криминалне групе,да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има
седиште на њеној територији.

3.

4.

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, тј. Дозволу Народне банке
Србије за обављање делатности осигурања која је предмет јавне набавке.

Законски услови се доказују - Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке (ова изјава је саставни део конкурсне документација). Ова изјава не укључује
важећу дозволу за обављање делатности (тачка 5), односно, поред Изјаве, обавезно је уз
понуду доставити и дозволу за обављање делатности.
ДОДАТНИ УСЛОВИ

5.

6.

7.

Услов: да понуђач располаже довољним пословним капацитетом
5.1. Да понуђач има систем пословања усаглашен са захтевом стандарда
ISO 9001, чиме се указује да је његово пословање усклађено са
међународно признатим системом квалитета који подразумева вршење
услуга стандардизованог нивоа.
5.1.Доказ: Сертификат ISO 9001
Услов: да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом –
понуђач мора да има минимум 3 (три) стално или привремено запослена
који раде на пословима који су предмет јавне набавке.
Доказ: Изјава понуђача да поседује довољан кадровски капацитет.
Средство финансијског обезбеђења – меница
Доказ: Изјава понуђача да се обавезује да, уколико буде изабран, достави
меницу купцу за добро извршење посла.

4. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико су два или више понуђача понудили исту најнижу цену, уговор ће бити додељен
понуђачу који јепонудио дужи рок плаћања. Уколико два или више понуђача имају исти
понуђену цену и исти рок плаћања уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прва
запримљена код наручиоца.
5. Обрасци:
5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
5.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
5.3. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧИ ИЛИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ
ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
5.4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
5.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
5.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 72. СТАВ 2. ЗЈН
5.7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
5.8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИЛАГАЊУ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА-МЕНИЦЕ ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
6. МОДЕЛ УГОВОРА
7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику. Понуда и остала
документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА
БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за
подношење понуде и овом конкурсном документацијом. Општи подаци за јавну набавку
са понудом морају да садрже следеће елементе:
1. Важећа дозвола за обављање делатности - Дозволу Народне банке Србије за
обављање делатности осигурања која је предмет јавне набавке
2.Образац изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама
3. Образац изјаве по ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2) ЗАКОНА (образац
је саставни део конкурсне документације
4. Образац изјаве о неопходном кадровском капацитету
5. Сертификат о стандарду пословања ISO 9001
7. Образац понуде
8. Оверен модел уговора
9. Образац изјава понуђача да се обавезује, да уколико буде изабран достави иструмент
обезбеђења уговорених обавеза- меницу.

