На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 18-96/18 од
18.12.2018. године
МАТИЦА СРПСКА
Нови Сад, ул. Матице српске бр. 1,
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ, за набавку услуга, „ОСИГУРАЊЕ КЊИГА“,
ради издавања наруџбенице у предмету јавне набавке из општег речника:

66510000 – Услуге осигурања
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА - 96/2018
Наручилац: Матица српска (www.maticasrpska.org.rs), Матице српске 1, 21000 Нови Сад,
на основу Oдлуке о покретању поступка јавне набавке, број: 18-96/18 од 18.12.2018.
године, спроводи поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга, ради издавања
наруџбенице.
Врста наручиоца: култура.
Јавна набавка није обликована по партијама.
Оцењивање и рангирање понуда обавиће се према критеријуму најнижа понуђена цена.
Позив за подношење понуда са Обрасцем понуде се може преузети са Портала јавних
набавки и са сајта наручиоца www.maticasrpska.org.rs.
Понуда се доставља путем поште или непосредно на адресу: Матица српска, Матице
српске 1, Нови Сад, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, која мора имати
назнаку «Понуда за поступак јавне набавке мале вредности – НА - 96/2018 – не
отварати» На полеђини коверте или кутије мора бити наведен назив понуђача, адреса
понуђача, број телефона и контакт особа.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног пријема,
евиденциони број и датум. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде.
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу управе за јавне набавке, до 10 часова, односно до 26.12.2018. године до 10
часова. Све понуде које пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматраће се
благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматрати.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Стручну оцену понуда и састављање писменог извештаја о стручној оцени понуда, у року
од 2 дана од последњег дана рока за подношење понуда, извршиће Службеник за јавне
набавке.
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Доношење одлуке о издавању наруџбенице, у року од 2 дана од дана пријема Стручне
оцене понуда.
Све додатне информације у вези са овим јавним позивом могу се добити сваког радног
дана у времену од 09 – 12 часова на телефон бр. 021/451-365, а особа за контакт је Весна
Стојановић.
УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧЕ:
- Понуђач мора да испуњава све законом предвиђене обавезне услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама (Обавезни услови се испуњавају достављањем оверене
Изјаве уз понуду);

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке:
1. да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом у складу са
захтевима стандарда ISO 9001:2015 (чл. 76. ЗЈН) – начин доказивања
(фотокопија важећег сертификата о усаглашености система квалитета са
захтевима стандарда ISO 9001:2015)
2. да понуђач располаже разликом између гарантних резерви и маргине
солвентности на дан 31.12.2017. године, једнаком или већом од
1.500.000.000 РСД – начин доказивања (Образац АК-НО/РЕ – Адекватност
капитала за неживотна осигурања/реосигурања, стање на дан 31.12.2017. г.)
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ОСИГУРАЊА КЊИГА

ВРСТА ОСИГУРАЊА: ПОЖАР И НЕКЕ ДРУГЕ ОПАСНОСТИ-ДОПУНСКИ
РИЗИЦИ
ОСИГУРАВА СЕ:
Књиге на (уговорену вредност)
Изливање воде из инсталација (на први
ризик)
Поплава, бујица и високе воде (на први
ризик)

сума осигурања
76.609.725,00
7.660.972,00
7.660.972,00

ВРСТА ОСИГУРАЊА: ПРОВАЛНА КРАЂА

ОСИГУРАВА СЕ:
Књиге на (први ризик)

сума осигурања
5.000.000,00
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАРУЏБЕНИЦА _________________________________
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ
ОДГОВОРНА ОСОБА
КОНТАКТ ОСОБА: име и презиме,
телефон,
АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ
(e-mail адреса)

ВРСТА ОСИГУРАЊА: ПОЖАР И НЕКЕ ДРУГЕ ОПАСНОСТИ-ДОПУНСКИ
РИЗИЦИ
ОСИГУРАВА СЕ:
Књиге на (уговорену вредност)
Изливање воде из инсталација (на први
ризик)
Поплава, бујица и високе воде (на први
ризик)
Премија без ПДВ-а

сума осигурања
76.609.725,00
7.660.972,00
7.660.972,00

ВРСТА ОСИГУРАЊА: ПРОВАЛНА КРАЂА

ОСИГУРАВА СЕ:
Књиге на (први ризик)
Премија без ПДВ-а

сума осигурања
5.000.000,00

Укупно премија без ПДВ-а
Укупно премија са ПДВ-ом
Период осигурања – годину дана од дана издавања полисе осигурања.
Начин плаћања: уплата на рачун понуђача.
Рок плаћања: по издатим фактурама.

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (рок не може
бити краћи од 30 дана).
Место и датум
__________________
М.П.
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Понуђач
___________________________
Потпис и печат овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И ДОДАТНОГ
УСЛОВА, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НА - 95/2018
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ______________________________________
из ___________________________________________,
Адреса: ______________________________________,
Матични број: ____________________________,
испуњава све обавезне услове, утврђене Законом и овим позивом.
Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора
испуњавати услове.
Датум:
_______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
_______________________________

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве
фотокопира у довољном броју примерака попуни и потпише за сваког члана групе
понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).
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