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46/30 од 13.10.2020.

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА
НАБАВКУ УСЛУГА
OСИГУРАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021
1. Назив наручиоца: Угоститељско-туристичка школа
2. Адреса: Југ Богданова 28, 11000 Београд.
3. Врста наручиоца: Образовна установа.
4. Врста поступка набавке: 27. Став 1. Тачка 1) Закона о јавним набавкама 91/19
5. Опис предмета набавке: Набавка услуга осигурања.
6. Назив и ознака из општег речника набавки: Услуга осигурања ОРН 66510000.
7. Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда.
8. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети
са сајта наручиоца
9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у
запечаћеној коверти, на адресу: Угоститељско-туристичка школа, Југ Богданова бр.28, 11000
Београд, са назнаком:
„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА - осигурање ученика – НЕ ОТВАРАТИ
ПРЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА”;
На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, е-маил понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања Позива за подношење понуда
на сајту наручиоца тј. до: 22.10.2020. године до 10:00 часова. Благовременим ће се сматрати
понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.
10. Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана
22.10.2020. године у 10:30 часова, у просторијама Угоститељско – туристичке школе, Југ
Богданова 28, 11000 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва
заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство
представника понуђача докажу предајом овлашћења лицу за спровођење поступка набавке.
11. Рок за доношење одлуке: у складу са Законом о јавним набавкама 91/19.
12. Контакт лица:
Станчић Јелена, службеник за набавке
Е – маил адреса: utsbgd@mts.rs
Факс: 011 – 2633-250
радним данима од 09.00 – 15.00 часова
ДИРЕКТОР
__________________
Јелена Шалипуровић
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Документација за набавку услуга осигурања лица – осигурање ученика
УГОСТИТЕЉСКО – ТУРИСТИЧКА ШКОЛА Југ Богданова 28, Београд
ПИБ 100267874
МБ 07017405
Информације и упутства за привредне субјекте
Позивамо вас да нам доставите понуду за за вршење услуга осигурања лица –
осигурање ученика за школску 2020/2021 годину за потребе Угоститељскo – туристичке
школе у Београду, Југ Богданова 28.
Назив из општег речника набавке ОРН 66510000 Услуга осигурања.
Услуга осигурања подразумева осигурање цца 1120 ученика средњошколског
узраста у Угоститељско – туристичкој школи, Југ Богданова 28, 11000 Београд. Коначан
број ученика и деце биће утврђен приликом склапања Уговора.
Услуга осигурања подразумева осигурање од последица несрећног случаја као
што су опекотина, пад, оклизнуће, удар неким предметом, удар струје или грома,
саобраћајне незгоде, тровања и друго, а који могу имати за последицу пролазну
неспособност, инвалидитет или смрт осигураника, односно све несрећне случајеве који
се десе у школи, код куће, на спортском терену, излету, летовању, и другим местима за
време 24 часа, свуда и на сваком месту.
Осигурање мора обухватити следеће ризике и то: трајни инвалидитет, смрт услед
незгоде, трошкови лечења, дневна накнада, опекотине и прелом костију услед незгоде.
Осигурање се врши у складу са прописима које уређују област осигурања
Републике Србије - Закон о осигурању (Сл. Гласник РС бр. 139/2014) код осигурања од
последица несрећног случаја и позитивним прописима, нормативима и стандардима чија
је употреба обавезна, уважавајући правила струке.
Осигурање се врши на период од 01.09.2020. до 31.08.2021. године о чему је
Осигуравач дужан да наручиоцу осигурања изда полису.
Годишња премија осигурања је 600,00 динара по ученику. Понуду дати за све
износе премија осигуране суме и врсте ризика 600 динара по ученику.
Осигурана сума мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност,
са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир осигурана сума без пореза на додату
вредност.
Рок важење понуде: минимум 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за
продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Уколико се осигура и наплати премија за 90% ученика, има се сматрати да су
осигурани сви ученици.
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Према информацијама којима школа располаже, у периоду од 01.09.2020. до
13.10.2020. године није било пријављених штетних догађаја, поводом осигурања
ученика, а који су се догодили у периоду од 01.09.2020. до 13.10.2020. године.
Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски
најповољнија понуда – осигурана сума“ која се заснива на следећим
критеријумима
Р.бр. Назив критеријуна
1.
Осигурана сума – прелом костију услед незгоде
Највиша понуђена осигурана сума – прелом костију услед незгоде
2.
Осигурана сума - посекотине
Највиша понуђена осигурана сума - посекотине
3.
Осигурана сума – опекотине
Највиша понуђена осигурана сума –опекотине
4.
Осигурана сума – дневна накнада
Највиша понуђена осигурана сума –дневна накнада
5.
Осигурана сума - трошкови лечења
Највиша понуђена осигурана сума трошкови лечења
6.
Осигурана сума за трајни инвалидитет
Највиша понуђена осигурана сума за трајни инвалидитет
7.
Осигурана сума за смрт услед незгоде
Највиша понуђена осигурана сума за смрт услед незгоде
УКУПНО

Број Пондера
0-15
15
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0-14
14
0-14
14
0-14
14
0-15
15
0-14
14
100

Највиша понуђена осигурана сума по сваком критеријуму добија максималан број
пондера – одређен у табели, док се преостале понуде рангирају по формули:
осигурана сума која се рангира
----------------------------------------------- x макс.број пондера
Највиша понуђена осигурана сума
Формула се примењује за све тачке наведеног критеријума
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија понуда биће
понуда са највећом понуђеном сумом осигурања за трајни инвалидитет а уколико две или
више понуда са истим бројем пондера имају исту висином осигуране суме за трајни инвалидитет,
као најповољнија понуда биће она понуда која саржи краћи рок извршења услуге од стране
понуђача, односно дужи рок важења понуде.

Набавка није подељена у партије.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Понуду доставити у писаној форми (у затвореној коверти) на адресу:
Угоститељско – туристичка школа, Југ Богданова 28, 11000 Београд са назнаком:
,,Понуда за набавку услуга осигурања ученика у Угоститељско туристичкој школи 2020“
- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 22.10.2020. године до 10 часова.
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Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде;
 Образац структуре понуђене цене;
 Образац изјаве интегритету;
 Образац Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног
субјекта (ИИК);
 Модел уговора
 Дозволу Народне банке Србије за обављање делатности осигурања која су
предмет набавке и потврду Народне банке Србије да понуђач и даље обавља
делатност осигурања које доставља у виду неоверених копија.
Привредни субјект у понуди, доставља Изјаву о испуњености критеријума за
квалитативни избор привредног субјекта (у даљем тексту: изјава о испуњености
критеријума) на стандардном обрасцу, којом потврђује да не постоје основи за
искључење. Образац се попуњава ручно, заокруживањем, означавањем, дописивањем,
писањем.
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако:
1) привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у
периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношењ понуда, односно
пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен
други период забране учешћа у поступку набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и
кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично де
злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању
привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне
делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe
утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањм мита, кривично дело
преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге
погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично
дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на
извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење
терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело
прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине
људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;
2) привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за
обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у
складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све
настале камате и новчане казне;
3) утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана
истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области
заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре,
а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата,
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укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су
наведене у Прилогу 8. овог закона;
4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони
другим мерама;
5) утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на
поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли
да му омогуће предност у поступку набавке или је доставио обмањујуће податке који
могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора
привредног субјекта или доделе уговора.
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако у
поступку набавке утврди да постоје побројани основи за искључење.
Доставити понуду до четвртка 22.10.2020. године до 10:00 часова. Отварање
понуда обавиће се истог дана на адреси наручиоца у 10:30 часова.
Додатне информације можете добити путем мејла utsbgd@mts.rs радним данима
од 8-15 часова или путем факса 011-2633-250.
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Понуда бр ________________ од __________________
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески
идентиф
понуђача (ПИБ):

икациони

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице
овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
Б) КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
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

_____________
датум

__________________
потпис
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- осигурање ученика

Укупна
годишња
премија
без пореза за
1120 ученика

Колективно осигурање ученика
.........................РСД

Укупна
годишња
премија са
порезом за 1120
ученика

Колективно осигурање ученика
.........................РСД

Рок и начин
плаћања

Рок плаћања је 45 дана од дана потписивања полисе осигурања.

Рок важења
понуде

................... дана од дана отварања понуде;
(минимално 30 дана од дана отварања понуда).

Рок за исплату
осигураног
случаја –
пријављене
штете

__________ дана од дана подношења документације
(не може бити дуже од 60 дана )

Датум

Понуђач
М.П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени или овлашћени представник групе
понуђача.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

А

1
Прелом
костију
услед
незгоде

JЕДИНИЧНА ОСИГУРАНА СУМА ПО УЧЕНИКУ БЕЗ ПДВа
2
3
4
5
6
Посекотине

Опекотине

Дневна
накнада

Трошкови
лечења

Трајни
инвалидитет

Смрт
услед
незгоде

Б

Уколико се осигура и наплати премија за 90% ученика, има се сматрати да су
осигурани сви ученици.
Годишња премија за 1 ученика износи 600,00 динара.
Понуда неће бити прихватљива уколико као осигурана сума буде наведено 0,00
динара. Уколико би сте навели износ 0,00 динара у табели структура у којој се иначе
наводе осигуране суме који се исплаћују у случају настанка ризика који се осигурава,
значило би да у случају настанка осигураног случаја код ког је уписано 0,00 не постоји
осигурана сума која би била исплаћена.
Упутство за попуњавање обрасца структуре :
Понуђач треба да попуни образац структуре на следећи начин:
 у колоне 1Б - 5Б. уписати колико износи осигурана сума по ученику без ПДВа за
сваки ризик појединачно. Износи се изражавају у динарима.
Овиом документацијом наручиоца, дефинисано је у члану девет модела уговора време
важења полисе осигурања. Када понуђач попуњава обрасце за понуду он потписује и
модел уговора чиме потврђује да је сагласан са његовом садржином, а у овом случају
сагласан са дефинисаним захтевом наручиоца да осигурање покрива период од
01.09.2020. до 31.08.2021. године па самим тим осигуравајућа кућа прихвата обавезу
надокнаде штета које настају у овом периоду.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИНТЕГРИТЕТУ
У складу са чланом 11. Став 1 тачка 7) Правилника о садржини конкурсне документације
у поступцима јавних набавки 93/2020 ______________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О ИНТЕГРИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку набавке услуга осигурања ученика за школску 2020/2021, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима и да гарантујем
тачност података у понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача .
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Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта (ИИК)
Део I: Подаци о поступку набавке и наручиоцу
Све податке у ИИК уноси привредни субјект
Наручилац1

Угоститељско-туристичка школа

Предмет набавке

Осигурање ученика

Упућивање на одговарајући оглас објављен на
сајту наручиоца:

Број огласа:
46/30

Део II: Подаци о привредном субјекту
А: Подаци о привредном субјекту
Привредни субјект

Одговор

Назив:

[]

Порески идентификациони
примењиво:

број,

ако

је

[]

Уколико ставка „Порески идентификациони [ ]
број” није примењива, наведите други
идентификациони број, ако се тражи и ако је
примењиво:

1

2

3

4
5

Адреса:

[……]

Особа или особе за контакт5:

[……]

Телефон:

[……]

Податке треба копирати из одељка I, тачке I.1. одговарајућег огласа. У случају заједничке набавке наведите имена
свих укључених наручилаца.
Видети тачке II.1.1. (назив) и II.1.4. (кратак опис) одговарајућег огласа.
За наручиоце: јавни позив или обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива.
За секторске наручиоце: периодично индикативно обавештење када се оно користи као јавни позив у поступку
набавке, јавни позив или обавештење о успостављању система квалификације или обавештење о спровођењу
преговарачког поступка без објављивања јавног позива.
Видети тачку II.1.1. одговарајућег огласа.
Поновите податке о особама за контакт онолико пута колико је потребно.
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Адреса електронске поште:

[……]

Интернет страница (wеб-страница) (ако је
примењиво):

[……]

Опште информације

Одговор

Да ли је привредни субјект микро, мало или
средње правно лице или предузетник6?

Да

Не

Само ако је набавка резервисана 7 : да ли је
привредни субјект чији је основни циљ
професионална
рехабилитација
и
запошљавање особа са инвалидитетом,
привредни субјект организован у складу са
законом којим се уређује социјално
предузетништво8 или ће обезбедити извршење
уговора у оквиру програма заштитног
запошљавања?

Да

Не

Ако је одговор да, колики је одговарајући […….]
проценат запослених који су особе са
инвалидитетом или лица у неповољном
положају?
Да ли је привредни субјект уписан у регистар
понуђача9 у Републици Србији?

Да

Не

Ако је одговор да:
наведите интернет страницу на којој је
регистрација доступна:

(интернет страница):
[……]

Ако је одговор не:
Попуните Изјаву траженим
зависности од случаја

подацима

у

Да ли привредни субјект поседује потврду
издату од стране надлежног органа или тела о
упису у званични регистар привредних
субјеката или потврду издату од надлежног
тела за сертификацију у држави чланици
Европске уније10?

6

7
8
9
10

Да

Не

Није примењиво

Дефиниција микро, малих и средњих правних лица или предузетника према Закону о рачуноводству ("Сл. гласник
РС", бр. 73/2019). Податак је потребан искључиво за статистичке потребе.
Микро правна лица или предузетници: правно лице и предузетник који на датум биланса не прелази граничне
вредности два од следећих критеријума: 1) просечан број запослених 10; 2) пословни приход 700.000 ЕУР у
динарској противвредности; 3) вредност укупне активе 350.000 ЕУР у динарској противвредности.
Мала правна лица или предузетници: правно лице и предузетник који на датум биланса прелазе граничне
вредности два критеријума два критеријума за микро правна лица, али не прелази граничне вредности два од
следећих критеријума: 1) просечан број запослених 50; 2) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској
противвредности;3) вредност укупне активе 4.400.000 ЕУР у динарској противвредности.
Средња правна лица или предузетници: правно лице и предузетник који на датум биланса прелази граничне
вредности два критеријума за мала правна лица, али не прелази граничне вредности два од следећих критеријума:
1) просечан број запослених 250; 2) пословни приход 40.000.000 ЕУР у динарској противвредности;3) вредност
укупне активе 20.000.000 ЕУР у динарској противвредности.
Видети јавни позив, тачку III.1.5.
Тј. чији је главни циљ друштвена и професионална интеграција лица у неповољном положају.
Члан 128. Закона.
Члан 129. Закона.
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Ако је одговор да:
а) наведите назив регистра или сертификата а) [……]
и одговарајући регистрациони број или број
сертификата, ако је примењиво:
б) ако су потврда о регистрацији или б) (интернет страница, надлежни орган или
сертификат доступни у електронском тело које је издаје, прецизно упућивање на
облику, наведите:
документацију):
[……][……][……][……]
в) упућивања на којима је регистрација или ц) [……]
сертификација заснована и, ако је
примењиво, класификацију из званичног
регистра11:
г) да ли регистрација или сертификација д)
обухватају све захтеване критеријуме за
квалитативни избор?
Облик учествовања

Да

Не

Одговор

Учествује ли привредни субјект у поступку
набавке заједно са другим привредним
субјектима12?

Да

Не

Ако је одговор да, обезбедите да остали субјекти доставе засебан образац ИИК
Ако је одговор да:
наведите привредне субјекте који учествују
у поступку набавке:
Партије

[……]
Одговор

Ако је примењиво, навести партију/партије за [ ]
које привредни субјект жели да поднесе
понуду:

Б: Подаци о заступницима привредног субјекта
Наведите имена и адресе лица овлашћених за заступање привредног субјекта:
Заступник, ако постоји

Одговор

Пуно име и презиме:
Датум и место рођења, ако се тражи:

[……]
[……]

Функција:

[……]

Поштанска адреса:

[……]

Телефон:

[……]

Адреса електронске поште:

[……]

Према потреби наведите детаљне податке о [……]
заступању (његовим облицима, обиму, сврси
итд.):

11
12

Ако постоје, упућивања и класификација су наведени у потврди.
Посебно као део групе, конзорцијума, заједничког улагања или слично.
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В: Подаци о коришћењу капацитета других субјеката
Ослањање

Одговор

Да ли привредни субјект користи капацитете
других субјеката како би испунио критеријуме
за избор утврђене у Делу IV, као и критеријуме
и правила (ако постоје) утврђене у Делу V?

Да

Не

Ако је одговор да, доставите засебан образац ИИК са подацима из одељка А и Б овог Дела и
Дела III за сваког од субјеката, који су попуњени од стране тих субјеката.
Ако је то релевантно за капацитете које привредни субјект користи, у засебном обрасцу ИИК
наведите податке у Деловима IV и V за сваког од субјеката чије капацитете користите13.

Г: Подаци о подизвођачима (чије капацитете привредни субјект не користи)
Подизвођење

Одговор

Да ли привредни субјект намерава да извршење
било ког дела уговора повери подизвођачима?

Да

Не

Ако да и ако је познато14, наведите предложене […..]
подизвођаче:
Ако је одговор да, доставите засебан образац ИИК у којем су наведени подаци затражени у
одељцима А и Б овог Дела и у Делу III за сваког подизвођача, који су попуњени од стране тих
подизвођача.

Део III: Основи за искључење
А: Обавезни основи за искључење
I. Основи повезани са осуђујућим кривичним Одговор
пресудама за кривична дела наведена у
члану 111. 15 Закона о јавним набавкама (у
даљем тексту: Закона) или одговарајућа
кривична дела према прописима државе
седишта привредног субјекта или државе
држављанства физичког лица

13

Нпр. за техничка тела укључена у контролу квалитета: Део IV, одељак В, тачка 2.

14

Нпр. у случају конкурентног поступка са преговарањем или конкурентног дијалога, као и у осталим двофазним
поступцима, ИИК се подноси у првој фази поступка. У тој фази привредном субјекту не мора бити познато да ли
ће да ангажује подизвођаче па у том случају податке о подизвођачима не мора да наводи овде.
Кривична дела набројана у члану 111. став 1. тачка 1. Закона:

15

Кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради
вршења кривичних дела; кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези
са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита
у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело трговина
утицајем, кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело
неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне
делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на
извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за вршење терористичких дела и кривично
дело терористичко удруживање; кривично дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично
дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу.
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Да ли је сам привредни субјект или његов
законски заступник осуђен за једно или више
кривичних дела, правоснажном пресудом
донесеном пре највише пет година или дуже,
ако је правоснажном пресудом утврђен дужи
период забране учешћа у поступку набавке
који се и даље примењује?

Да

Не

Ако је релевантна документација доступна у
електронском облику, наведите: (интернет
страница, надлежно тело или тело које је
издаје, прецизно упућивање на документацију):
[……][……][……][……]16

Ако је одговор да, наведите17:
а) датум пресуде, по ком основу је донесена а) датум:[ ], кривично дело: [ ]
(кривично дело наведено у члану 111.
Закона, или одговарајућа кривична дела);
б) наведите ко је осуђен

б) [……]

в) ако је у пресуди утврђено:

в) дужина периода забране учешћа у поступку
набавке [……]
Ако је релевантна документација доступна у
електронском облику, наведите: (интернет
страница, надлежно тело или тело које је
издаје, прецизно упућивање на документацију):
[……][……][……][……]18

У случају постојања пресуда, да ли је
привредни субјект предузео мере да би доказао
своју поузданост без обзира на постојање
основа за искључење19?

Да

Не

Ако је одговор да, опишите предузете мере:

[……]

II. Основи повезани са измирењем пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање

Одговор

Да ли је привредни субјект измирио све своје
доспеле обавезе пореза или доприноса за
обавезно социјално осигурање?

Да

Не

Ако је одговор не, наведите:

Порези

Доприноси
за
социјално осигурање

а) о којој је земљи реч

а) [……]

а) [……]

б) о ком износу је реч

б) [……]

б) [……]

в) како је та повреда обавеза утврђена:
1) судском пресудом или управном одлуком:

– да ли је та пресуда или одлука коначна

в1)

Да
Да

Не
Не

в1)

Да
Да

и обавезујућа

– наведите датум пресуде или одлуке
2) на други начин. Наведите:

16
17
18
19

Поновите онолико пута колико је потребно.
Поновите онолико пута колико је потребно.
Поновите онолико пута колико је потребно.
У складу са одредбама члана 113. Закона.

[……]

[……]

в2) [ …]

в2) [ …]

Не
Не
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г) да ли је привредном субјекту обавезујућим г)
Да
Не
споразумом или решењем, одобрено одлагање
Ако је одговор да,
плаћања дуга, укључујући, ако је примењиво,
наведите појединости:
све настале камате и новчане казне?
[……]

г)

Да

Не

Ако је одговор да,
наведите појединости:
[……]

Ако је релевантна документација о измирењу (интернет страница, надлежн о тело или тело
пореза и доприноса за обавезно социјално које је издаје, прецизно упућивање на
осигурање доступна у електронском облику, документацију): 20
наведите:
[……][……][……]
III. Обавезе у области заштите животне
средине, социјалног и радног права
Да ли је привредни субјект, према свом
сазнању, у периоду од претходне две године од
дана истека рока за подношење понуда,
односно пријава, повредио обавезе у области
заштите животне средине, социјалног и радног
права, укључујући колективне уговоре, а
нарочито обавезу исплате уговорене зараде или
других обавезних исплата, укључујући и
обавезе у складу с одредбама међународних
конвенција које су наведене у Прилогу 8.
Закона21?
IV. Сукоб интереса
Да ли је привредни субјект свестан неког
сукоба интереса 22 због свог учествовања у
поступку набавке?

Одговор
Да

Ако је одговор да, да ли је привредни субјект
предузео мере да би доказао своју поузданост
без обзира на постојање основа за искључење у
складу са чланом 113. Закона?
Да

Не

Ако јесте, опишите предузете мере:
[……]
Одговор
Да

Ако је одговор да, наведите појединости:

[……]

V. Непримерен утицај на поступак

Одговор

Да ли привредни субјект може да потврди да
није покушао да изврши непримерен утицај на
поступак одлучивања наручиоца, дошао до
поверљивих података који би могли да му
омогуће предност у поступку набавке или је
доставио обмањујуће податке који могу да
утичу на одлуке које се тичу искључења
привредног субјекта, избора привредног
субјекта или доделе уговора?

Не

Да

Не

Не

Ако је одговор не, да ли је привредни субјект
предузео мере да би доказао своју поузданост
без обзира на постојање основа за искључење у
складу са чланом 113. Закона?
Да

Не

Ако јесте, опишите предузете мере:
[……]

VI. Основ за искључење за набавке у области
одбране и безбедности23

Одговор

Да ли привредни субјект, према свом сазнању,
Да
Не
може да потврди да за њега није утврђено на
основу било којег доказа, укључујући и Ако је одговор не, да ли је привредни субјект
заштићене изворе података да не поседује предузео мере да би доказао своју поузданост
20
21
22
23

Поновите онолико пута колико је потребно.
Како је за потребе ове набавке наведено у Закону, одговарајућем огласу или конкурсној документацији.
Како је наведено у Закону, одговарајућем огласу или конкурсној документацији.
Обавезни основ за искључење привредног субјекта из подзаконског акта којим се уређују набавке у области
одбране и безбедности.
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поузданост неопходну да би се искључили без обзира на постојање основа за искључење у
ризици по безбедност Републике Србије као складу са чланом 113. Закона?
последица догађаја који се десио у периоду од
Да
Не
претходних пет година од дана истека рока за
подношење понуда, односно пријава?
Ако јесте, опишите предузете мере:
[……]

Завршна изјава
Изјављујем да су претходно наведени подаци у Деловима II – V тачни и истинити и
да сам у потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница.
Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у законом
прописаном року, доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта.
Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у
доказе о испуњености критеријума које сам навео у Изјави о испуњености критеријума
за квалитативни избор привредног субјекта директним приступом бесплатној
националној бази података у Србији или трећој држави.
Да, у потпуности
Делимично, за
Делове/Одељке/Тачке: Не
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МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА
Закључен између:
1.Угоститељско – туристичке школе у Београду, ул. Југ Богданова бр. 28, 11000
Београд ПИБ: 100267874, Матични број: 07017405, број рачуна: 840-2175760-75
коју заступа директор Јелена Шалипуровић са једне (у даљем тексту: Осигураник)
И
Понуђач:
.......................................................................................................................................
са седиштем у .............................................., улица ................................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ................................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:.........................................................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Осигуравач),
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
-

-

Да је Угоститељско – туристичка школа, Југ Богданова 28, 11000 Београд, у
складу са Законом о јавним набавкама ( Службени гласник РС број . 91/19)
спровела поступак набавке - услуге осигурања ученика
Да је Наручилац у спроведеном поступку по јавном позиву објављеном на
сајту наручиоца дана 14.10.2020. године
изабрао Осигуравача, као
најповољнијег понуђача за набавку услуге осигурања ученика понуда понуђача
број ____________од _________ 2020. године заведена код наручиоца под
бројем ___________од_______ о чему је наручилац донео одлуку број
____________ од __________2020. године.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог уговора је пружање услуге осигурања ученика за потребе
Осигураника у свему према захтевима Конкурсне документације наручиоца –
осигураника и према понуди Осигуравача број---------------од----------2020. године
заведена код осигураника под бројем_______од _______2020. године
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-

Члан 3.
Осигурањем је обухваћено колективно осигурање ученика са покрићем следећих
ризика:
Прелом костију услед незгоде, осигурана сума ______________________
Опекотине, осигурана сума ________________________
Дневна накнада, осигурана сума __________________
Трошкови лечења, осигурана сума __________________
Трајни инвалидитет, осигурана сума_________________
Смрт услед незгоде , осигурана сума _______________
Годишња премија осигурања по ученику износи 600,00 динара

Укупна премија осигурања према усвојеној понуди осигуравача број_____ од
______ а која је заведена код осигураника под бројем ____________дана
__________ 2020. Износи _________ динара за _____________ученика што
представља _____% од укупног броја ученика
Осигуравач ће под истим условима и на исти начин како је исказао у понуди
број ___________ од __________ 2020. године осигурати преостале ученике
уколико је премију осигурања уплатило 90% од укупног броја ученика.
Члан 4.
Годишња премија осигурања је фиксна и иста се за време трајања уговора не
може мењати
Члан 5.
Осигураник неће прихватити полису осигурања ученика чија је премија
осигурања обрачуната другачије него што је исказана у понуди Осигуравача број
____________ од __________2020.године а која је заведена код осигураника под
бројем_________дана________2020.
Цена и Начин плаћања
Члан 6.
Осигураник ће платити премију осигурања из члана 2. овог Уговора у
износу
од
________________________
динара
словима
(________________________________________________________) дин у року од
45 дана од дана потписивања премије осигурања..
Обавезе Осигураника и Осигуравача
Члан 7.
Осигураник је дужан да осигуравачу достави списак који ће садржати име и
презиме и име родитеља ученика који су платили премију осигурања уколико је
број ученика мањи од 90%.
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Члан 8.
Осигуравач се обавезује да осигурање деце изврши у складу са важећим
Општим и Посебним условима за осигурање лица од последица несрећног
случаја
Осигуравач се обавезује да ликвидацију и исплату пријављене штете врши након
достављања комплетне документације од стране Осигураника и то у року од 14
дана од тренутка када му је уз обавештење о настанку осигураног случаја
обезбеђен доказ за утврђивање постојања обавезе Осигуравача и њен износ.
Рок важења уговора и полисе осигурања
Члан 9.
Овај уговор се закључује и ступа на снагу даном потписивања а
примењиваће се до 31.08.2021.
Полиса осигурања важи од 01.09.2020. године до 31.08.2021. године.
Раскид уговора
Члан 10.
Овај Уговор може бити раскинут сагласношћу воља уговорних страна и пре
истека рока на који је закључен, али и неиспуњењем или неизвршавањем
преузетих обавеза једне од уговорних страна.
Отказни рок у случају раскида из став 1 овог члана је 60 дана и исти тече од
дана када једна уговорна страна достави другој писано обавештење о раскиду
Уговора.
Надлежно право и суд
Члан 11.
На сва права и обавезе која проистекну из овог уговора , а нису овде
поменуте, примењиваће с одредбе Закона о облигационим односима, Закона о
осигурању имовине и лица и други законски прописи који регулишу ову материју.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове прешавају мирним
путем у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака од
уговрних страна задржава по 3 (три).
Осигураник
__________________
Јелена Шалипуровић

Осигуравач
________________
лице овлашћено за потписивање

