Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Београд, Бирчанинова 6
Број: 404-02-32/4/2016-02
Датум: 6. април 2016. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Прва измена и допуна конкурсне документације и одговор на захтев за
додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву измену и допуну
конкурсне документације и одговор на захтев заинтересованог лица за додатним
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне
набавке мале вредности чији су предмет услуге, Осигурање запослених, редни број
јавне набавке ЈНМВ/10-2016.
Питање 1: „Молим вас за податак о просечносј старости запослених у Министарству
државне управе и локалне самоуправе. Овај податак нам је потребан да бисмо могли да
припремимо понуду“.
Питање 2: “У конкурсној документацији за јавну набавку – Услуге – Осигурање
запослених, ЈНМВ/10-2016- на страни 4 у оквиру Техничке спецификације за
осигурање лица од последица несрећног случаја – незгоде, предвиђен је ризик „Смрт
услед болести“, што није у складу са Законом о осигурању, јер после 26.12.2015.
године тај ризик није могуће осигурати путем колективног осигурања запослених од
последица несрећног случаја.“
Питање 3: „На страни 6. конкурсне документације, у оквиру додатних услова за
учешће у поступку, предвидели сте да понуђач испуњава пословни капацитет, између
осталог –уколико има ажурност у решавању штете преко 90% у 2014. години.
Захтевани додатни услов - ажурност у решавању штете преко 90% - према вишеструко
потврђеном ставу Републичке комисије, није показатељ квалитета Осигуравача,
односно предметних услуга осигурања из разлога што се коефицијент у решавању
штета обрачунава према подацима објављеним на сајту Народне банке Србије који
обухватају не само предметне већ све врсте осигурања узимајући у обзир и животно
осигурање.“
Одговор: У вези са наведеним питањима, односно указаним неправилностима у
конкурсној документацији, следи измена конкурсне документације, и то:
1. На страни 4 конкурсне документације у делу Техничка спецификација и на
страни 22 конкурсне документације у Обрасцу понуде – Структура цене, тач. 1)

Осигурање лица од последица несрећног случаја-незгоде са осигураним сумама и 2)
Допунско здравствено осигурање са осигураним сумама, Конкурсна документација се
мења у делу који се односи на број запослених и врсте осигурања са осигураним
сумама, тако да уместо:
„1. Осигурање лица од последица несрећног случаја-незгоде са осигураним сумама:
Број
радника
1
116

Смрт услед
незгоде
2
1.000.000

Смрт услед
болести
3
500.000

Трајни
инвалидитет
4
2.000.000

Трошкови
лечења
5
80.000

Дневна
накнада
6
250

2. Допунско здравствено осигурање са осигураним сумама:
Број радника
1
116

Хируршке интервенције
2
250.000

Теже болести
3
250.000

треба да стоји:
„1. Осигурање лица од последица несрећног случаја-незгоде са осигураним сумама:
Број
радника
1
112

Смрт услед
незгоде
2
1.000.000

Трајни
инвалидитет
3
2.000.000

Трошкови
лечења
4
80.000

Дневна накнада
5
250

2. Допунско здравствено осигурање са осигураним сумама:
Број радника
1
112

Хируршке интервенције
2
500.000

Теже болести
3
500.000

Просечна старост запослених у Министарству државне управе и локалне самоуправе,
износи 44 године“.
2. У делу „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност услова“, брише се алинеја 3, подтачка 2. тачка
1.2) која се односи на додатни услов у погледу пословног капацитета, и то да понуђач
има ажурност у решавању штета преко 90% у 2014. години.
С обзиром на то да је прва измена и допуна конкурсне документације, извршена
шест дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац продужава рок за
подношење понуда до 14. априла 2016. године до 10:00 часова. Јавно отварање понуда
обавиће се 14. априла 2016. године са почетком у 10:30 часова
Ова измена представља саставни део Конкурсне документације.
Измењене стране конкурсне документације су у прилогу овог дописа.
Наручилац ће обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Комисија за јавну набавку ЈНМВ/10-2016

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Колективно осигурање запослених у Министарству државне управе и локалне
самоуправе, за следеће осигуране случајеве:
1. Осигурање лица од последица несрећног случаја-незгоде:
- смрт услед незгоде;
- трајни инвалидитет услед незгоде;
- трошкови лечења услед незгоде;
- дневна накнада услед незгоде.
2. Допунско здравствено осигурање:
- хирушке интервенције;
- теже болести и последица тежих болести.
3. Путно здравствено осигурање за време путовања и боравка изван граница
Републике Србије која је последица изненадне болести или повреде у складу са
условима за путно осигурање:
- неопходне помоћи везане за организацију лечења осигураника;
-неопходног лечења;
-превоза до здравствене установе или земље пребивалишта;
За осигурану суму од 30.000 евра.
1. Осигурање лица од последица несрећног случаја-незгоде са осигураним сумама:
Број
радника
1
112

Смрт услед
незгоде
2
1.000.000

Трајни
инвалидитет
3
2.000.000

Трошкови
лечења
4
80.000

Дневна накнада
5
250

2. Допунско здравствено осигурање са осигураним сумама:
Број радника
1
112

Хируршке интервенције
2
500.000

Теже болести
3
500.000

3. Путно здравствено осигурање за суму осигурања од 30.000 евра за 100 дана:
Подручија
Све земље света,
осим САД, Канаде, Аустралије и Јапана

Временски интервал путовања
од 1 до 7 дана

Услови осигурања
- Под осигурањем запослених подразумева се осигурање од ризика одређених
конкурсном документацијом свуда и на сваком месту, непрекидно 24 часа;
- Путничко здравствено осигурање почиње у 00,00 сати дана који је у полиси
наведен као дан почетка осигурања, а престаје у 24,00 сата дана који је у полиси
наведен као дан истека осигурања. Осигуравајуће покриће почиње када осигураник
пређе државну границу Републике Србије при одласку, а престаје када пређе државну
границу Републике Србије при повратку.

- Наручилац задржава право да врши корекцију броја запослених у складу са
кадровским планом запослених у Министарству државне управе и локалне самоуправе;
- Просечна старост запослених у Министарству државне управе и локалне
самоуправе, износи 44 године;
- Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, обавезан је да достави
Полису осигурања и Услове за осигурање лица у вези са предметом јавне набавке.
- Путничко здравствено осигурање запослених обухвата осигурање путника за
време путовања и боравка у иностранству за случај неопходне помоћи везане за
организацију лечења осигураника, неопходног лечења, превоза до здравствене
установе или земље пребивалишта, а које је последица изненадне болести или повреде
осигураника у складу са условима за путничко осигурање.
Квалитет осигурања и рекламација
- У случају неадекватно извршене услуге, Наручилац задржава право да о томе
обавести понуђача, који је дужан отклонити евентуалне недостатке у року од 3 (три)
дана, од дана пријема обавештења;
- Понуђач је дужан да у случају настанка осигураног случаја који је предмет
јавне набавке, услугу обави благовремено, квалитетно у складу са правилима струке из
области осигурања, добрим пословним обичајима и пословном етиком.
-Висину премије за осигурање лица од последица несрећног случаја – незгоде и
допунског здравственог осигурања у обрасцу понуде уписати у номиналном износу по
једном запосленом и за укупан број запослених.
- Висину премије за путничко здравствено осигурање у обрасцу понуде уписати
у номиналном износу по једном запосленом и за укупно 100 дана.
-Премија осигурања за осигурање лица од последица несрећног случаја –
незгоде и допунског здравственог осигурања се плаћа у целости (једнократно).
- Премија осигурања за путничко здравствено осигурање се плаћа по полиси
осигурања након достављања фактуре Наручиоцу пре почетка трајања осигурања
унапред и у целости.
- Запослени су осигурани за период од годину дана.
Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом пружања услуга осигурања, примењује све
потребне мере заштите у складу са законским одредбама Закона о безбедности и
здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005 и 91/2015).

Датум_______________

М. П.

Понуђач_________________

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона,
и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), у складу са чланом
44. Закона о осигурању („Сл. гласник РС", бр. 55/2004, 70/2004 - испр.,
61/2005, 61/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 101/2007, 63/2009 одлука УС, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 и 139/2014 - др. закон);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му
није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и
додатне услове дефинисане чл. 76. ст. 2 Закона, и то:
1) финансијски капацитет понуђач испуњава, уколико у последњих 6 месеци
који претходе месецу у којем је објављен позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био у блокади;
2) пословни капацитет понуђач испуњава:
- уколико је у било ком периоду у предходне три године, до дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,
закључио минимум три уговора/полиса осигурања исте или сличне врсте
као што је предмет ове јавне набавке;
- уколико има усаглашен систем пословања са захтевом стандарда ISO
9001.

4) СТРУКТУРА ЦЕНЕ
1. Осигурање лица од последица несрећног случаја-незгоде са осигураним сумама:
Број Смрт услед
Трајни
радника незгоде
инвалидитет
1
2
3
112
1.000.000
2.000.000

Трошкови
лечења
4
80.000

Дневна
накнада
5
250

Висина премије
(по раднику)
6

Укупно
7 (1x6)

2. Допунско здравствено осигурање са осигураним сумама:
Број
радника
1
112

Хируршке
интервенције
2
500.000

Теже болести
3
500.000

Висина премије
(по раднику)
4

Укупно
5 (1x4)

3. Путно здравствено осигурање за суму осигурања од 30.000 евра за 100 дана:
Подручија
Све земље света, осим САД,
Канаде, Аустралије и Јапана

Временски
интервал
путовања

Јединична цена
(премија) за 1 дан без
пореза (по раднику)

Укупно
за 100 дана

од 1 до 7 дана

У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у вези са реализацијом
уговора о јавној набавци.
Начин, рок и услови плаћања: Премија осигурања од незгоде и допунског
здравствено осигурање запослених биће плаћена у целости за период трајања уговора.
Премија осигурања за путно здравствено осигурање, биће плаћена по полиси
осигурања након достављања рачуна Наручиоцу у целости.
Рок плаћања износи ______ дана.
Рок важења понуде износи ______ дана.
Рок за исплату штете: __________ дана.
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и
конкурсне документације за ову јавну набавку.
Датум
_______________

Печат и потпис овлашћеног лица
_________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

