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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
 Наручилац: Акционарско друштво за железнички превоз робе ''Србија
Карго''
 Адреса: ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд
 ПИБ: 109108446
 Матични број: 21127116
 Интернет страница наручиоца www.srbcargo.rs
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је пружање услуга: Осигурање од одговорности услед вршења
делатности, у отвореном поступку, ОРН: 66510000 – Услуге осигурања.
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о
јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних
набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници наручиоца www.srbcargo.rs и на
Порталу Службених гласила.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци на
период од годину дана.
5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговорa
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без
урачунатог пореза на премију осигурања.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену предност ће имати понуда са
краћим роком извршења услуге (исплате штете). У случају истог понуђеног рока
исплате штете, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења
понуде.
Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума
најнижe понуђенe ценe.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Уколико нису испуњени услови за доделу уговора , Наручилац ће донети одлуку о
обустави поступка јавне набавке.
6. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:
- са интернет странице наручиоца www.srbcargo.rs
- са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
- са Портала Службених гласила
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7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12,14/3 и 68/3), позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/3 и 68/3).
Пoнуда понуђача мора обухватити целокупну спецификацију.
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави
у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. најкасније до
12.08.2020. до 10 часова (по локалном времену), без обзира на начин подношења и то
на адресу: "Србија Карго" а.д. Београд - Центар за набавке и централна
стоваришта, Ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, или донесе лично
на писарницу, канцеларија бр. 510 на трећем спрату на истој адреси.
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, на којој се, на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и
датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку услуга – Осигурање од
одговорности услед вршења делатности, у отвореном поступку, ЈНОП/11 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, e-mail
адресу и име контакт особе.
Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, сматраће се
неблаговременом и неће се отварати, а наручилац ће је по окончању поступка отварања
вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета
неблаговременo.
Све цене у понуди морају бити исказане у динарима. Страни понуђачи могу цене
исказати у еврима. У овом случају, за прерачун у динаре, наручилац ће користити
одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије, на дан када је започето
отварање понуда.
8. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, тј.
12.08.2020. у 11 часова у просторијама Наручиоца, "Србија Карго", а.д. Београд, у
Београду, ул. Немањина 6, соба 510 на трећем спрату.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
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Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да најкасније на
јавном отварању понуда достави овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са
подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, број
личне карте, СУП који је издао и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити
презиме и име, број пасоша и земљу из које долази.
10. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 25 (двадесет и пет) дана од
дана јавног отварања понуда.
11. Контакт
Служба за контакт: Центар за набавке и централна стоваришта, радним даном од 09 до
15 часова (nabavke@srbcargo.rs)
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке: Осигурање од одговорности, услед
вршења делатности, за потребе ''Србија Карго'' а.д.
Спецификација и количина предмета јавне набавке дефинисане су у поглављу III
конкурсне документације.
ОРН: 66510000 – Услуге осигурања
2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама:
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III ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА, МЕСТО И РОК – ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И СЛ.
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је пружање услуга: Осигурање од одговорности, услед вршења
делатности, за потребе "Србија Карго" а.д.
2. Спецификација предмета набавке, количина и опис услуга
Услуге осигурања од одговоности, услед вршења делатности ( за штету причињену
трећим лицима из држања и употребе сопствених вагона) за потребе ''Србија Карго''
а.д.
Сума осигурања (лимит одговорности) износи 7.000.000,00 USD за штете услед
изненадног и неочекиваног загађења воде и тла и 3.000.000,00 USD за остале штете
причињене трећим лицима и стварима по осигураном случају и 7.000.000,00 USD
укупно за све штете за период осигурања од једне (1) године. Покриће се пружа и за
све вагоне/локомотиве дате у закуп/подзакуп.
Територијално покриће: Република Србија и Европа
Учешће осигураника у сваком штетном догађају износи 5.000,00 USD , а за загађење
10.000,00 USD.
Услови осигурања
- Под осигурањем одговорности подразумева се осигурање од ризика одређених
конкурсном документацијом;
- Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, обавезан је да достави
Полису осигурања и Услове за осигурање лица у вези са предметом јавне набавке.
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.
Премија осигурања се плаћа у 12 месечних рата.
Наручилац може након закључења Уговора повећати обим предмета набавке, с
тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
уговора, уколико за то постоје оправдани разлози.
Напомена: Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави
Услове осигурања.
Вредности исказане у USD, рачунаће се у динарској противвредности по средњем
курсу НБС на дан када је објављен позив за подношење понуда!
3. Место и рок – време извршења: Предметна јавна набавка се спроводи за период од
годину дана.
4. Начин спровођења контроле: Контрола извршења уговора врши се од стране
стручне службе наручиоца.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
IV - 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75.
Закона, и то:
1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Услов: 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) Услов: 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. 3) Закона).
4) Услов: Да понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.
75.став 1. Тач. 4) Закона).

5) Услов: 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 нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде, (чл. 75. ст. 2. Закона).
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног суда;
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 1. Извод из казнене евиденције,
односно уверењe основног суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала; 3. Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Решење које издаје Народнa банкa
Србије (чл. 41. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 70/2004 - исп,
61/2005, 61/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 101/2007 и 107/2009).
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извода из
одговарајућег регистра;
2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Решења које издаје Народне банке Србије (чл. 41. Закона о осигурању
(„Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 70/2004-исп, 61/2005, 61/2005-др.закон, 85/2005др.закон, 101/2007 и 107/2009).
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да 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;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Решење које издаје Народнa банкa Србије (чл. 41. Закона о осигурању
(„Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 70/2004 - исп, 61/2005, 61/2005 - др. закон,
85/2005 - др. закон, 101/2007 и 107/2009).
Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) је дужан да наведе у понуди да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (образац
XII у конкурсној документацији – Изјава којом правна лица, предузетници и физичка
лица доказују испуњеност услова које прописује члан 75. став 2. Закона).
IV-2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76.
Закона и у складу са наведеним чланом наручилац одређује додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке који се односе на финансијски и пословни капацитет:
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Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже
неопходним финансијским капацитетом:
1. Да у периоду од 12 (дванаест) месеци, пре дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јевних набавки, није био неликвидан.
2. Да располаже капиталом, у износу од најмање 1.000.000.000 динара , на
дан 31.12.2018 (последњи званично објављени Биланс стања на сајту НБС
–пословање Друштава за осигурање)
11.Потврда Народне банке Србије- Одељења за принудну наплату да понуђач
Доказ: у у периоду од 12 (дванаест) месеци пре дана објављивања позива није био
ннеликвидан.
2.Биланс стања за 2018 годину, позиција АОП 0401 (капитал), подаци са
интернет странице НБС –пословање Друштава за осигурање
2
Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже
неопходним пословним капацитетом
1. Да има ажурност у решавању штета (НБС) у континуитету већу од 90,00 %,
- за 2017 , 2018 и 2019 годину (расположиви подаци за претхнодне три
године)
2. Да је процес рада (пословања) понуђача усаглашен са захтевима
стандарда ISO 9001 (Систем менаџмента квалитета)

Доказ:

1. Ажурност у решавању штета утврђује се на основу података које осигуравајућа
друштва достављају Народној банци Србије, Сектору за послове надзора над
обављањем делатности осигурања, Одељења за акуарске послове 1 статистику, и
то:
Извештај „број штета по друштвима за осигурање у 2017,2018 и 2019. г. Са
интернет странице НБС и то за сваку годину посебно :
а) за 2019 годину:
- А: број решених штета у 2019. г..
- Б:број одбијених и сторнираних штета у 2019. г.
- Ц:број резервисаних штета у 2018. г.
- Д:број пријављених штета у .2019.г.
и то по формули : А+ Б x 100
Ц+Д
б) за 2018 годину:
- А: број решених штета у 2018.. г.
- Б:број одбијених и сторнираних штета у 2018. г.
- Ц:број резервисаних штета у 2017. г.
- Д:број пријављених штета у 2018.г.
и то по формули : А+ Б x 100
Ц+Д
ц) за 2017 годину :
- А: број решених штета у 2017. г..
- Б:број одбијених и сторнираних штета у 2017. г.
- Ц:број резервисаних штета у 2016. г.
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- Д:број пријављених штета у .2017.г.
и то по формули : А+ Б x 100
Ц+Д
Напомена: у случају заједничке понуде , ажурност се израчунава
сабирањем података о штетама сваког осигуравача за сваку годину
посебно.
2. Фотокопија важећег сертификата ISO 9001 (Систем менаџмент квалитета)
издатог од стране домаћег или иностраног акредитованог
сертификационог тела, који гласи на понуђача.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре нису дужни да приликом достављања понуде, доставе доказе
из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 3) Закона, који су јавно доступни на интернет страници
Агенције за привредне регистре. Довољно је да дају изјаву о јавној доступности
доказа у којој треба да наведу интернет страницу надлежног органа, односно да
јасно наведу да се налазе у регистру понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења.
IV-3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у
понуди достави доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 3) Закона, а
доказ о испуњености услова из тачке 4) за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
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IV-4 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом
81. Закона
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 3)
Закона, а доказ о испуњености услова из тачке 4) дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
IV-5 Критеријум за доделу уговора
У складу са чланом 85. Закона, критеријум за оцењивање понуда је „најнижа
понуђена цена“. Под најнижом понуђеном ценом Наручилац подразумева најнижу
понуђену цену премије осигурања.
IV-6 Елементи критеријума, oдносно начин на основу којег ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом
Уколико после извршеног рангирања понуда, две или више понуда имају исту најнижу
понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок за
исплату штете.

IV-7 Обрасци који чине саставни део понуде
Понуда мора да саржи:
Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац број: VI у
конкурсној документацији);
Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству
како се доказује испуњеност услова (део под IV у конкурсној
документацији);
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група
понуђача;
Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом,
потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом
модела уговора (образац број: VII у конкурсној документацији);
Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан
и печатом оверен (образац број: VIII у конкурсној документацији);
Средство финансијског обезбеђења – банкарска гаранција за озбиљност
понуде (образац IX у конкурсној документацији);
Писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла (образац IX-1 у конкурсној документацији);
Образац изјаве о независној понуди (образац X у конкурсној
документацији);
Образац трошкова припреме понуде (образац XI у конкурсној
документацији), уколико је понуђач имао трошкове у фази припреме
понуде;
Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама
(образац XII у конкурсној документацији);
Образац изјаве о лицима која раде за понуђача, која ће бити одговорна за
реализацију уговора (oбразац XIII у конкурсној докуметацији);
Образац изјаве о чувању поверљивих података (XV).
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Општи услови осигурања

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији Образац изјаве о независној понуди, образац XII у конкурсној документацији - Образац
изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у
конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XII у
конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона
о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди
посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава
образац који се на њега односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане
Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном
документацијом и позивом за подношење понуда.
1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена
Понуда треба да буде састављена на српском језику.
Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ
доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.
Уколико приликом прегледа и оцене понуда наручилац утврди да би део понуде
требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у коме је
дужан да изврши превод тог дела понуде.
У случају спора, релевантна је верзија понуде на српском језику.
2. Начин подношења понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, а сама понуда мора бити повезана јемствеником.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Србија Карго, Београд, ул. Немањина број 6, соба 510 –
трећи спрат (улаз из Бирчанинове улице) са назнаком „Понуда за јавну набавку:
Осигурање од одговорности услед вршења делатности ЈНОП/11 - НЕ
ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
до 12.08.2020. до 10 часова у канцеларији број 510 на трећем спрату код наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
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.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда одржаће се 12.08.2020. у 11 часова, у радним просторијама
Србија Карго а.д. Београд, ул. Немањина број 6, соба 510 на трећем спрату.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
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3. Партије
Предметна набавка није обликована по партијама.
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу „Србија Карго“ а.д.
Београд, ул. Немањина бр. 6, соба 510 – трећи спрат, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку пружања услуге: Осигурање од
одговорности услед вршења делатности, број набавке ЈНOП/11 - НЕ ОТВАРАТИ“
или
„Допуна понуде за јавну набавку пружања услуге: Осигурање од
одговорности услед вршења делатности,, број набавке ЈНOП/11 - НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку пружања услуге: Осигурање од
одговорности услед вршења делатности,, број набавке ЈНOП/11 - НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку пружања услуге: Осигурање од
одговорности услед вршења делатности,, број набавке ЈНOП/11 - НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
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. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду
или подноси понуду са подизвођачем.
7. Понуда са подизвођачем
Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:
- у обрасцу понуде (образац бр. VI у конкурсној документацији) наведе опште
податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити
подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1.
тач 1) до 3) Закона, а доказ о испуњености услова из тачке 4) за део набавке који ће
извршити преко подизвођача, на начин предвиђен у делу под IV-1 у конкурсној
документацији.

15

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира
на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац
ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца.
Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог подизвођача.
8. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде (образац бр. VI у
конкурсној документацији), навести опште податке о сваком учеснику из групе
понуђача.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом,
поглавље V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно
садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и друга питања, као нпр. назив понуђача који ће у име групе
понуђача доставити средство обезбеђења, понуђача који ће издати рачун и рачун на
који ће бити извршено плаћање.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. Захтеви у погледу начина рока и услова плаћања, рок важења понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Висина премије мора бити изражена у динарима, без пореза.
Премија осигурања биће плаћена у 12 месечних рата, на основу испостављеног рачуна.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног
пријема исправног рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза
у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12 и 68/15).
Уколико је рок плаћања краћи, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
9.2. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
Уколико понуђачи понуде краћи рок важења понуде од 30 (тридесет) дана од дана
отварања понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у
динарима, са и без обрачунатог пореза на неживотно осигурање и мора бити фиксна до
краја реализације уговора.
Порез на премију осигурања плаћа наручилац.
Образац структуре цене VIII, понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у
конкурсној документацији.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити урачунат у цени исказаној у обрасцу
понуде. Попусти који нису урачунати у цени исказаној у обрасцу понуде, неће се
узимати у обзир.
11. Средства финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење
својих обавеза у поступку јавне набавке
Понуђач као средство обезбеђења за понуду доставља:
- банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити неопозива, без
приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ од
пет (5%) процената од вредности понуде, без пореза на премију осигурања
која је издата од угледне банке са седиштем у земљи Наручиоца или у
иностранству, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који је прихватљив
за Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде
Инострани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, плативе на
први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за Наручиоца.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац
или умањену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, биће дужан да у моменту
потписивања уговора, достави Наручиоцу, као средства финансијског обезбеђења
испуњења уговорених обавеза, банкарску гаранцију и то:
-

банкарска гаранција за добро извршење посла у износу од 10% од вредности
Уговора, без пореза на премију осигурања, која је неопозива, безусловна,
платива на први позив и без приговора са роком важности 30 дана дужим од
уговореног рока за коначно извршење набавке у целости
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Модели наведених банкарских гаранција налазе се у одељку IX конкурсне
документације.
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову
гаранцију на рок који буде захтевао Наручилац, са увећаним роком важности од 30
дана.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац
или умањену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, односно
пружаоцу услуге, пре истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која
је обезбеђена тим средством.
Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе,
понуђач је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према условима из
Модела уговора, односно Уговора.
12. Начин означавања поверљивих података
Наручилац захтева заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Лице које је примило податке
одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те
поверљивости.
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које
је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда,
односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути
начин.
13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.
Наручилац је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним
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информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице
ће упутити уз напомену Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације – ЈНОП/11, на неки од следећи начина:
- путем поште на адресу наручиоца: Србија Карго а.д. Београд, ул.
Немањина број 6, соба 510 трећи спрат.
- електронским путем на адресу: nabavke.kargo@srbrail.rs
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Aко је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
14. Измене и допуне конкурсне документације
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да, без одлагања, измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију. Обавештење о продужењу рока биће објављено на
Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца
15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача, односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
17. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
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3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, пре
објављивања позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи
на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну
одлуку другог надлежног органа, које се односе на поступак који је спровео, или
уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.
18. Разлози због којих понуда може бити одбијена
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа,
а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду у складу са ЗЈН члан 106, ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

19. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев се предаје наручиоцу непосредно, предајом у
писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
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чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности,
а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока у којем понуђач може оспоравати
врсту поступка, садржину позива за подношење понуда или конкурсне документације
(7 дана пре истека рока за подношење понуда), сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били, или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став
3. и 4. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке, у складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара:
Као доказ о уплати таксе, прихватиће се:
Потврда о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања:___________;
(6) позив на број: ______________;
(7) сврха уплате: ЗЗЗП - Услуге осигурања, ; ЈНОП/11
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
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- Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној
уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;
- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија - Управе
за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за
заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен
рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи
за трезор;
- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
20. Рок за закључење уговора
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Понуђач којем је уговор додељен у обавези је да достави наручиоцу потписане
примерке уговора у року од 3 (три) дана од дана пријема уговора.
У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Осигурање од одговорности услед вршења делатности,, број набавке ЈНОП/11
Понуда број ____________________ од ______________ за јавну набавку: Осигурање
од одговорности услед вршења делатности, за потребе Србија Карго а.д. број
набавке ЈНОП/11.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
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.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Осигурање од одговорности услед вршења делатности,
(за потребе Србија Карго а.д. број набавке ЈНОП/11.
Услуге осигурања од одговорности, услед вршења делатности (за штету причињену
трећим лицима из држања и употребе сопствених вагона) за потребе ''Србија Карго''
а.д.
Сума осигурања (лимит одговорности) износи 7.000.000,00 USD за штете услед
изненадног и неочекиваног загађења воде и тла, као и 3.000.000,00 USD за остале
штете причињене трећим лицима и стварима по осигураном случају, а 7.000.000,00
USD укупно за све штете за период осигурања од једне године.
Покриће се пружа и за све вагоне/локомотиве дате у закуп/подзакуп.
Територијално покриће: Република Србија и Европа
Учешће осигураника у сваком штетном догађају износи 5.000,00 USD, а за
загађење 10.000,00 USD.
Услови осигурања
- Под осигурањем одговорности подразумева се осигурање од ризика одређених
конкурсном документацијом;
- Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, обавезан је да достави
Полису осигурања и Услове осигурања у вези са предметом јавне набавке.
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 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.
- Премија осигурања се плаћа у 12 месечних рата
- Наручилац може након закључења Уговора повећати обим предмета набавке, с
тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
уговора, уколико за то постоје оправдани разлози.
Напомена: Понуђач је у обавези да при подношењу понуде достави Услове
осигурања.

26

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Србија КАРГО у свом саставу поседује различите врсте теретних кола и
вучних возила, у зависности од потреба тржишта, и то се види у табели:
Укупан приход за 2019.г. (РСД)

Бр. вагона

Број локомотива

1
8.660.296.700,32

2
2111

3
110

Број вагона по врстама дат је у табели.
Редни бр.

Број вагона

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Укупно:

227
95
138
179
165
1220
40
7
2071

Врста вагона
Серија T
Серија H
Серија K
Серија R
Серија S
Серија E
Серија F
Серија U

Поред наведених кола која се налазе у нашем колском парку „Србија Карго“
а.д. има и кола која су узета у закуп од предузећа „TWA“ из Швајцарске.
Назив Закуподавца
TWA

Број кола узетих
у закуп
40

Врста вагона
Habbilns

Старост и пређена километража сваке локомотиве за 2019. годину налази се
у следећој табели:
Старост
1
1
1
1
1
1
1
1
52
50

Серија и број
локомотиве
193-903
193-904
193-905
193-906
193-907
193-908
193-909
193-910
441-009
441-031
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Пређени км.
у 2019. години
45.174
46.453
52.853
49.153
20.001
49.406
28.707
23.244
44.682
57.083

49
49
49
48
47
47
46
44
43
47
48
47
48
47
49
48
47
50
50
48
49
49
43
50
49
50
50
43
49
52
47
47
46
46
41
41
41
41
41
40
40
40

441-038
441-039
441-040
441-066
441-075
441-086
441-510
441-512
441-514
444-001
444-003
444-006
444-008
444-009
444-010
444-011
444-012
444-013
444-015
444-016
444-017
444-018
444-019
444-020
444-021
444-023
444-024
444-025
444-029
444-030
461-015
461-017
461-018
461-024
461-102
461-106
461-107
461-122
461-123
461-124
461-125
461-130
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53.774
40.864
59.680
58.045
62.880
36.183
59.342
54.589
37.180
53.244
67.943
89.225
34.687
68.369
29.133
39.967
37.629
9.276
67.836
72.309
64.718
52.696
149
47.698
51.269
76.366
52.102
73.135
59.509
74.188
94.547
39.040
99.310
72.938
68.695
94.923
95.030
28.670
55.477
23.104
79.634
108.145

39
39
39
39
39
41
40
47
40
23
24
14
13
13
13
13
13
35
35
35
32
31
46
46
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
53
53
47

461-151
461-155
461-156
461-157
461-158
461-205
461-206
461-207
461-208
621-001
621-002
621-101
621-105
621-107
621-108
621-109
621-112
641-310
641-312
641-314
641-327
641-330
644-006
644-017
661-109
661-112
661-116
661-117
661-119
661-121
661-124
661-138
661-143
661-152
661-154
661-155
661-157
661-158
661-162
661-224
661-232
661-243
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86.958
88.409
79.930
69.842
108.661
33.658
84.818
59.036
6.178
31.388
668
14.834
23.421
26.920
20.705
15.964
10.994
16.947
18.264
15.337
19.513
28.276
13.223
52.713
69.016
11.159
69.294
63.764
81.007
187
64.155
62.526
67.258
81.852
78.747
47.243
21.956
65.307
67.842
79.647
68.435
81.801

47
47
47
33

661-247
661-249
661-256
732-004

76.912
86.872
86.280
9.077

Просечна старост возног парка је за:
o Локомотиве: 36,26 година
o Вагоне:
37,50 година
Број локомотива по серијама дат је у табели.
Редни број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Укупно:

Број локомотива
16
13
20
22
9
7
2
20
1
110

Врста локомотива
Серија 193
Серија 441
Серија 444
Серија 461
Серија 621
Серија 641
Серија 644
Серија 661
Серија 732

Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, бави се превозом:
течних, чврстих, гасовитих и расутих терета.
Опасне материје, које се превозе преко мреже пруга Републике Србије, а које су
одобрене за превоз железницом према међународном правилнику за превоз опасних
материја RID, а то су:
-

Деривати од хемијских материјала
Гасови и мешавина гасова, природни и хемијски
Угљоводоници циклични и ациклични, неоргански, органски, базни,
течни и чврсти
Мешавина деривата за репродукцију киселине
Нафтни деривати: енергетски и неенергетски, течни, за моторе са
унутрашњим сагоревањем и за грејање
Гасови: земни, компримовани течни
Ђубрива хемијска и синтетичка, вештачка, минерална, комплексна,
природна
Остаци од нафте и нафтних дривата
Нафта, нафта од битуменозних минералних сировина за репродукцију
Хемијски производи, финални за репродукцију и друге сврхе
Хемијске материје, базне и сирове за репродукцију
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За разлику од локомотива које имају уређај за мерење пређене километраже, теретни
вагони то немају.
Напомињемо, да се на сваких шест година, а према Правилнику о одржавању
железничких возила број 241, врши детаљан генерални ремонт сваког возног средства
посебно, као и свих његових саставних делова, чиме се исто доводи, практично у ново
стање.
Нашу флоту одржавамо интерно и то се зове текуће одржавање. Поправке и ремонте
већег обима, типа главних, инвестиционих, средњих итд, обављамо код верификованих
и овлашћених ремонтера. Да ли су наши ремонтери осигурани или не, немамо сазнања.
Нашој компанији је битно да ремонтери поседују ECM сертификат и да од истих, пре
потписивања уговора, добијемо банкарску гаранцију за добро извршење посла и
отклањање грешака у гарантном року, које су плативе на први позив и без приговора.
На тај начин штитимо наше интересе.
Важно је напоменути да по завршетку сваке поправке, као и пре поласка сваке
композиције из било које железничке станице, стручна служба предузећа
«Инфраструктура железнице Србије» а.д. контролише исправност возног средства и на
тај начин практично даје дозволу за саобраћај. Возило које има било какав дефект не
може приступити инфраструктурној железничкој мрежи. Такође, приликом изласка
композиције (вагона) ван територије Републике Србије, овлашћене стручне службе ино
железничких Управа врше детаљан преглед сваког вагона пре услака на њихову
територију. Само потпуно технички исправан вагон може напустити територију
Републике Србије и приспети на територију друге железничке Управе.
Акционарско друштво за железнички превоз робе «Србија Карго», као самостално
предузеће послује од 10.08.2015. године.

31

УКУПНА ПРЕМИЈА _________________________РСД (без пореза)
Висину премије уписати у номиналном износу.
Премија осигурања се плаћа у 12 месечних рата.

Рок за исплату штете износи: _______дана.
Рок плаћања: ____ дана од дана службеног пријема рачуна, испостављеног за услуге
извршене у претходном месецу (минимум 15 дана, максимум 45 дана).
Рок важења понуде: ________ дана (не може бити краћи од 30 дана).
У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
______________________________

Напомене:
У цене дате у Обрасцу понуде урачунати су сви зависни трошкови понуде.
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, 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.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго, са седиштем у Београду
улица Немањина број 6, матични број: 21127116, ПИБ: 109108446, које заступа в.д.
генералног директора Душан Гарибовић, дипл. екон. (у даљем тексту: Осигураник)
и
"_________________" _______________ ул. ________________, бр. _____, матични број:
____________, ПИБ: _________ које заступа ________________________________________
(у даљем тексту: Осигуравач),
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:
а) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
б) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа
са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.
з а к љ у ч у ј у:
УГОВОР
Осигурање од одговорности услед вршења делатности, број набавке ЈНОП 11
Уговорне стране констатују:
- да је Осигураник на основу члана 32, члана 52. став 1, члана 61. и члана 68. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем
тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца дана _________ године, спровео поступак јавне
набавке: Осигурање од одговорности услед вршења делатности,, за потребе Србија Карго
а.д. у отвореном поступку, број набавке ЈНОП/11 ;
- да је Осигуравач дана______________________.2020. године, доставио понуду број:
______________(биће преузет број под којим буде заведена понуда код Осигураника), за
јавну набавку Осигурање од одговорности услед вршења делатности,, која у потпуности
испуњава захтеве из конкурсне документације и саставни је део уговора;
- да је Осигураник у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, на основу
понуде Осигуравача и Одлуке о додели уговора број: _____________________________ од
______________.2020. године, (попуњава Осигураник) изабрао Осигуравача за предметну
набавку.
- да је Осигуравач доставио услове осигурања који су саставни део овог уговора.
Члан 1.
Предмет овог уговора је: Осигурање од одговорности услед вршења делатности,, према
понуди Осигуравача, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Сума осигурања (лимит одговорности) износи 7.000.000,00 USD за штете услед изненадног и
неочекиваног загађења воде и тла и 3.000.000,00 USD за остале штете причињене трећим
лицима и стварима по осигураном случају и 7.000.000,00 USD укупно за све штете за период
од годину дана. Покриће се пружа и за све вагоне/локомотиве дате у закуп/подзакуп.
Територијално покриће: Република Србија и Европа
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Учешће осигураника у сваком штетном догађају износи 5.000,00 USD а за загађење 10.000,00
USD.
Члан 3.
Осигураник је дужан да у случају настанка осигураног случаја обавести Осигуравача истог
момента по сазнању писмом, електронском поштом, телефаксом или лично и благовремено
предузме све потребне радње у договору са Осигуравачем.
Члан 4.
Уговорне стране се обавезују да се приликом реализације овог уговора понашају савесно и у
складу са добрим пословним обичајима, на начин којим се штите и интереси друге уговорне
стране.
Члан 5.
Осигураник је дужан да плаћа премију осигурања са припадајући порезом у износу од
____________ динара (уписује Осигуравач) у 12 месечних рата, а рок доспећа прве рате је
______ (уписује Осигуравач) дана, од пријема рачуна Осигуравача.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Члан 6.
Осигуравач је обавезан да Осигуранику изврши исплату накнаде из осигурања
проузроковане настанком осигураног случаја, у року од _______ дана (уписује Осигуравач) од
дана пријема одштетног захтева, комплетне пратеће документације и доказа неопходних за
утврђивање права на накнаду и висину наканде.
Члан 7.
Уговорне стране су у обавези да једна другу благовремено обавештавају о променама у
пословању које могу утицати на овај уговорни однос и извршење уговорних обавеза.
Члан 8.
Осигуравач ће по закључењу уговора, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана предати
Осигуранику одговарајућу Полису осигурања са битним елементима у складу са законским
одредбама, као и Услове за осигурање предмета овог уговора.
Полиса осигурања и Услови о осигурању су саставни део овог уговора.
Члан 9.
Обавеза је Осигуравача да приликом потписивања овог уговора, достави банкарску
гаранцију, у корист Осигураника, у висини од 10% вредности уговора – на износ од
__________ (уписује Осигуравач) динара, без укљученог пореза на премију неживотних
осигурања, на име доброг извршења посла, са трајањем 30 (тридесет) дана дуже од дана
истека рока за коначно извршење посла, односно свих уговорених обавеза, а све на начин
описан у конкурсној документацији.
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Члан 10.
Сви подаци из овог уговора, као и информације и документи које уговорне стране размене
међусобно приликом извршења уговора сматрају се пословном тајном. Уговорне стране
имају обавезу чувања пословне тајне и након престанка овог уговора.
Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.
Члан 11.
Обавеза је Осигуравача да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања обавести
Осигураника о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења
Уговора и да је документује на прописан начин.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да уколико једна од уговорних страна не извршава уговорену
обавезу на уговорени начин и у уговореним роковима, друга страна има право да
једнострано раскине уговор.
Отказни рок износи 15 (петнаест) дана, и почиње да тече од дана пријема писаног
обавештења о раскиду уговора.
Члан 13.
Овај уговор се закључује на период од годину дана, а примењиваће се почев од 08.09.2020.
године.
Члан 14.
Лице одговорно за праћење и реализацију извршења уговорних обавеза Осигураника је
______________________________, телефон број___________________, електронска пошта:
_________________. попуњава Осигураник).
Лице одговорно за праћење и реализацију извршења уговорних обавеза Осигуравача је
_______________________, телефон, електронска пошта:____________________(попуњава
Осигуравач).
Члан 15.
У говорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове проистекле из овог уговора
решавати споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 16.
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
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Члан 17.
Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.
ОСИГУРАНИК

ОСИГУРАВАЧ

_____________________

____________________

Напомене:
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
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VIII - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Осигурање од одговорности услед вршења делатности,
Укупна висина премије Премије за осигурање од
одговорности услед вршења делатности, (без укљученог
1.
дин.
пореза на премију неживотних осигурања) за период од једне
године
2. Стопа пореза на премију неживотних осигурања
%
3. Износ пореза на премију неживотних осигурања
дин.
Укупна висина Премије за осигурање од одговорности услед
дин.
4. вршења делатности (са укљученим порезом на премију
неживотних осигурања) за период од једне године
1) Под редним бројем 1. уписује се укупан износ премије зс осигурање од одговорности
услед вршења делатности (без укљученог пореза на премију неживотних осигурања);
2) Под редним бројем 2. уписује се стопа пореза на премију неживотних осигурања;
3) Под редним бројем 3. уписује се укупан износ пореза на премију неживотних
осигурања;
4) Под редним бројем 4. уписује се укупан износ износ премије осигурања од
одговорности услед вршења делатности (са укљученим порезом на премију неживотних
осигурања);
У _______________________
Дана:_________ 2020. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом образац структуре цене.
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IX - СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)
ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ

БР _____

Датум:..

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Тендер гаранција на позив према URDG 758














Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Србија Карго“ а.д. Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Обавештени смо да је ……………………………….
(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр. ………… од
……….. за испоруку – изградњу (опис услуге или услуге), поднео Вама своју понуду бр.
………… од ……….
Износ гаранције у валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ и валуту у
којој је платив)
Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од изјаве којом се
потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту доле: Ништа
Језик сваког захтеваног документа: Српски језик
Начин презентације: папирно-брзом поштом
Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити презентацију)
Истек рока: (убацити датум истека или описати догађај истека)
Страна одговорна за плаћање свих накнада: налогодавац

Као Гарант, ми се овде неопозиво и безусловно обавезујемо да кориснику платимо сваки
износ или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више
усклађених позива, у коме се наводи:
1. Ако Понуђач пре него што буде изабран:
 Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од стране
Понуђача у обрасцу понуде или
 Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде.
2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране Наручиоца у току
периода важности понуде:
 Пропусти или одбије да потпише уговор када то од њега буде тражено или
 Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном
документацијом.
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе назначеном
месту за презентацију.
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) Ревизија 2010,
ICC Публикација бр. 758.

За и у име Банке
...................................................
(потпис)

......................................................
(потпис)

………………………………..

……………………………………….

(функција)

(функција)

М.П.
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МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла
на позив према URDG 758













Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Србија Карго“ а.д. Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да достави
Банкарску Гаранцију за добро извршење посла.
Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ и
валуту у којој је платив)
Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од изјаве
којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту доле:
Ништа
Језик сваког захтеваног документа: Српски језик
Начин презентације: папирно-брзом поштом
Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити
презентацију)
Истек рока: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење уговора.
Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац

Као Гарант, ми се овде неопозиво и безусловно обавезујемо да кориснику платимо сваки
износ или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више
усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио своје обавезе из основног
уговора.
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе
назначеном месту за презентацију.
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG)
Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.
За и у име Банке
...................................................
(потпис)
………………………………..
(функција)

..................................................
(потпис)
……………………………….
(функција)

М.П.
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IX-1 ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У МОМЕНТУ
ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
За јавну набавку: Осигурање од одговорности услед вршења делатности за потребе
„Србија Карго“ а.д. број набавке, ЈНОП/11, дајемо
ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО О НАМЕРАМА ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Овим прихватамо обавезу да ћемо у случају потребе нашем клијенту - понуђачу:
______________________________________________________, из ______________________,
на његов захтев и по његовом налогу, а у случају да му буде додељен уговор, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, издати безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и
без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење
посла, у висини од 10% од уговорене вредности, без пореза на премију осигурања, а на име
доброг извршења посла и евентуалног плаћања уговорне казне.
Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
У _____________________
Дана:_________________

За и у име Пословне Банке
М.П.

________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
Писмо о намерама може бити издато на овом обрасцу или на обрасцу - меморандуму банке.
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X ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15) ____________________________________________ даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке: Осигурање од одговорности услед вршења делатности за потребе „Србија
Карго“ а.д. број набавке, ЈНОП/11, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту копнкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Повреда конкуренције може представљати негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у
заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом
оверава образац који се на њега односи.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Приликом припремања понуде за јавну набавку: Осигурање од одговорности услед вршења
делатности за потребе „Србија Карго“ а.д. број набавке, ЈНОП/11, као понуђач:
______________________(назив понуђача), из ______________________ имао сам следеће
трошкове :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

_____________________________________________________, _________________-динара
_____________________________________________________,_________________ -динара
_____________________________________________________, _________________-динара
_____________________________________________________,_________________ -динара
_____________________________________________________, _________________-динара
_____________________________________________________,_________________ -динара
_____________________________________________________, _________________-динара
_____________________________________________________,_________________ -динара
_____________________________________________________, _________________-динара
_____________________________________________________,_________________ -динара

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама, трошкове припреме и подношења
понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
Достављање овог обрасца није обавезно.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ: 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
(Уписати основне податке о понуђачу)
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) као понуђач дајем
ИЗЈАВУ
да сам при састављању Понуде деловодни број: ___________________ за јавну набавку
Осигурање од одговорности услед вршења делатности за потребе „Србија Карго“ а.д. број
набавке, ЈНОП/11, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Понуђач
Потпис овлашћеног лица
М.П.

_________________________

ИЗЈАВУ
да у време подношења Понуде деловодни број: _______________________ за јавну набавку
Осигурање од одговорности услед вршења делатности за потребе „Србија Карго“ а.д. број
набавке, ЈНОП/11, немам на снази изречену меру забране обављања делатности у моменту
подношења понуде.
Понуђач
Потпис овлашћеног лица

У __________________
Дана:_______________

М.П.

__________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XIII ИЗЈАВА О ЛИЦИМА КОЈА РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА, КОЈА ЋЕ БИТИ
ОДГОВОРНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из Позива за
подношење понуда и конкурсне документације за закључење уговора о јавној набавци
Осигурање од одговорности услед вршења делатности за потребе „Србија Карго“ а.д. број
набавке, ЈНОП/11, и да су следећа лица одговорна за реализацију уговора који је предмет
јавне набавке:

1.___________________________________ контакт телефон_______________
2.___________________________________ контакт телефон _______________
3. ___________________________________ контакт телефон_______________

Напомена: Мора постојати бар једно одговорно лице, а може и више од наведеног броја.

У ______________________
Дана:________ 2020. године

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

______________________________

Напомене:
Образац понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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XIV ИЗЈАВА О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Осигурање од одговорности услед вршења делатности, ЈНОП 11

____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су
нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације
Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све
информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу
бити злоупотребљене у безбедносном смислу.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без
обзира на степен те поверљивости.

У ______________________
Дана:________ 2020. године

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

______________________________

Напомене:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем или уколико подноси заједничку понуду,
образац о поверљивости података се доставља потписан и печатом оверен и за
подизвођача, односно и за сваког учесника у заједничкој понуди.

46

