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Напомена:
Измена конкурсне документације садржи 3 стране (страна 1 - 6).
Напомена:
У продужетку Измене конкурсне документације садржан је Измењени позив за
подношење понуде у поступку јавне набавке услуге – осигурање имовине и лица
Универзитета уметности у Београду (страна 7 - 9) у складу са Изменом конкурсне
документације.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту: Закон), припремљена је:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности услуге – осигурање имовине и лица Универзитета
уметности у Београдубр. 3/2016

1. У Поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана
76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова и обрасци (IV 3.1,
IV3.2, и IV 3.3), Тачка 1.2.1) мења се и гласи:
„1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, односно
да:
а) у протеклих 6 месеци од дана објављивања позива за достављање понуда
(рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код
пословних банака за обављање платног промета;“

2. У Поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана
76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова и обрасци (IV 3.1,
IV3.2, и IV 3.3) Тачка 2.2.1) мења се и гласи:
„1) Финансијски и пословни капацитет:
а) потврда НБС о броју дана неликвидности;“

3. У Поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду Тачка 4. Начин
подношења понуде став 1. мења се и гласи:
«Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, радним данима од 9 до 16 часова,
личном доставом или путем поштанске препоручене пошиљке, закључно са даном
09.06.2016. године до 12 часова, на адресу Универзитетa уметности у Београду, ул.
Косанчићев венац 29, 11000 Београд, са назнаком „Понуда за јавну набавку мале
вредности услуге – осигурање имовине и лица Универзитета уметности у Београду
бр. 3/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу
поднета до 09.06.2016. године и најкасније до 12:00 часова.“

4. У Поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана
76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова и обрасци (IV 3.1,
IV3.2, и IV 3.3) и у Поглављу VII Образац понуде, образац IV 3.1 и Образац VII 4.
мењају се и гласе:
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IV 3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И
ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
ОБРАЗАЦ IV 3.1.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. СТАВ
2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________________________
(навести
назив
понуђача)
из
______________________________,
ул.
____________________________________ бр. __ (навести адресу понуђача),
матични број: _______________ (навести матични број понуђача), ПИБ:
__________________________ (навести пиб понуђача), у поступку јавне набавке
мале вредности услуге - осигурање имовине и лица Универзитета уметности у
Београду бр. 3/2016 испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. и 2. Закона,
односно обавезне услове дефинисане у Поглављу IV 1.1. Тачке 1), 2), 3) и 5)
Конкурсне документације за предметну јавну набавку, 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 кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) 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 поштује обавезе које произилазе 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.
Понуђач испуњава све додатне услове из Поглавља IV Тачке 1.2.1)-1.2.3)
Конкурсне документације, тј. да:
1.2.1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, односно
да:
а) у протеклих шест месеци (6) од дана објављивања позива за достављање понуда
(рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код
пословних банака за обављање платног промета;
1.2.2) Да поседује важећи сертификат којим доказује да има систем пословања
усаглашен са захтевом СРПС ИСO 9001:2008 (систем менаџмента квалитетом);
1.2.3) да је у претходне три године пре обављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки извршио најмање 3 осигурања имовине од пожара и неких
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других опасности где је вредност грађевинских објеката једнака или већа од
вредности 1.000.000.000,00 динара.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена
печатом.
Напомена: Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и
необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност у
смислу члана 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за негативну референцу у смислу
члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ VII 4.
ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 3/2016
Попуњен Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. и члана 76. став 2.
да
не
Закона о јавним набавкама IV 3.1. (исправно попуњен, потписан и оверен )
Попуњен Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним
да
не
јавним набавкама IV 3.2. (исправно попуњен, потписан и оверен )
Попуњен Образац VII 1. Понуда – структура цене (исправно попуњен, потписан и оверен
да
не
)
Попуњен Образац VII 2.- Подаци о понуђачу (исправно попуњен, потписан и оверен)
да
не
Попуњен Образац VII 3. изјаве понуђача да прихвата услове из конкурсне документације
да
не
(исправно потписана и оверена)
Попуњен Образац VII 4. - Оцена испуњености услова за учешће понуђача у поступку
да
не
јавне набавке мале вредности (исправно попуњен, потписан и оверен )
Извод из регистра привредних субјеката издат од стране Агенције за привредне регистре,
да
не
односно извода из регистра Привредног суда
Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
да
не
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре, не старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио
да
не
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старије од 2 (два) месеца пре
отварања понуда.
Фотокопија важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
да
не
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Попуњен Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о
да
не
јавним јавним набавкама IV 3.3. (исправно попуњен, потписан и оверен )
Потврда НБС о броју дана неликвидности

да

не

Фотокопије сертификата СРПС ИСO 9001:2008.

да

не

Фотокопије 3 референтне полисe осигурања имовине.
Попуњен Образац VII 5. - Изјава понуђача да наступа са подизвођачем (потписана и
оверена) Попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем.

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

Попуњен Образац VII 6. - Подаци о подизвођачу (исправно попуњен, потписан и оверен)
Попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем.
Попуњен Образац VII 7. - Оцена испуњености услова за учешће подизвођачем у
поступку јавне набавке мале вредности (исправно попуњен, потписан и оверен)
Попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем.
Попуњен Образац VII 8. - Изјава понуђача да наступа са групом понуђача (потписана и
оверена)
VIII Модел уговора – (попуњен, потписан и оверен и парафирана свака страна)
За случај подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају се навести називи и
седишта свих чланова групе понуђача, као и лица овлашћена за заступање. Такође, модел
уговор мора бити потписан од стране одговорног лица за сваког члана групе понуђача и
оверен печатом сваког члана групе понуђача. У случају да уговор о јавној набавци буде
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додељен понуђачу који намерава да извођење набавке повери подизвођачу тај
подизвођач биће наведен у уговору између наручиоца и понуђача.
IX Образац изјаве о независној понуди (исправно потписана и оверена)

да

не

X Образац трошкова припреме понуде (исправно попуњена, потписана и оверена)

да

не

Датум:

Потпис одговорног лица
Печат
У случају заједничке понуде образац копирати и попунити у складу са упутством.
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ИЗМЕЊЕНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА УНИВЕРЗИТЕТА
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Јавна набавка мале вредности
Број 3/2016

НАРУЧИЛАЦ: УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ,
КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ 29, БЕОГРАД
www.arts.bg.ac.rs

Београд, јун 2016. године
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ИЗМЕЊЕНИ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
БР. 3/2016

Универзитет уметности у Београду, Косанчићев венац 29, као наручилац у смислу
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем
тексту: Закон), (у тексту: наручилац) обавештава понуђаче да је дошло до измене
позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуге – осигурање
имовине и лица Универзитета уметности у Београду бр. 3/2016, у складу са
Изменом конкурсне документације.
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуге осигурања
66510000.
Измењена и допуњене конкурсна документација доступна је на сајту Универзитета
уметности у Београду:
www.arts.bg.ac.rs
и на Порталу јавних набавки.
1. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 09.06.2016. године и
најкасније до 12:00 часова.
Понуђачи подносе понуде радним данима од 9 до 16 часова личном доставом на адресу
Универзитета уметности у Београду или препорученом поштанском пошиљком,
закључно са даном 09.06.2016. године до 12 часова, са назнаком „Понуда за јавну
набавку мале вредности добра – набавка електричне енергије за потребе Универзитета
уметности у Београду бр. 1/2016 – не отварати“. Понуда се подноси затворена на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте обавезно назначити назив, седиште и лице за контакт понуђача.
Благовременом понудом ће се сматрати понуда понуђача која је поднета наручиоцу до
09.06.2016. године до 12 часова. Све неблаговремено поднете понуде, по окончању
поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке наручиоца ће вратити неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Одговарајућом понудом ће се сматрати понуда која је благовремена и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације;
Прихватљивом понудом ће се сматрати понуда која је благовремена, коју наручилац
није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
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.
Све понуде које су поднете супротно забрани из члана 87. става 4. Закона о јавним
набавкама биће одбијене.
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2. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, односно 09.06.2016.
године у 13 часова, у Ректорату Универзитета уметности у Београду, улица
Косанчићев венац 29.
3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена
цена“.
4. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али у поступку
отварања понуда може активно учествовати само овлашћени представник понуђача
који је дужан да, пре почетка отварања, кoмисији поднесе овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда.
5. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 (десет) дана од дана
отварања понуда.
6. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Даниела Ћетковић, стручни сарадник за правне послове. Додатне информације се могу
добити на мејл адресу daniela.cetkovic@arts.bg.ac.rs или на факс 011/2629-785.
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