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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15 у 
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2016 зав. бр. 02- 929  и Решења о 
образовању комисије, зав. бр. 02- 930 од 17.11.2015. припремљена је: 

 
                           Конкурсна документација за  јавну набавку услуга:  
                                   ЈНВВ01/2016 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА  
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Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не 
извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Понуђачу у року од 30 
дана након извршења уговорених обавеза. 
Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа: 
Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и 
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате( менично овлашћење), 
Фотокопију Картона депонованих потписа (овера картона од стране овлашћене банке 
не може бити старија од 7 дана од дана који је предвиђен за потписивање уговора) 
Фотокопију ОП обрасца ( обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 
Понуђача) 
 
15.  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ 

 
1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 
2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
3. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
4. 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. 
5. Неопходно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 

целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или 

заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови 

или печат.   

6. Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у 
затвореној коверти на адресу: 
 Општа болница Пожаревац, ул. Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац, са 

назнаком: 

„Понуда за јавну набавку услуг: Oсигурање имовине и лица –  ЈНВВ бр. 01/2016 - 

НЕ ОТВАРАТИ“  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  
7. На полеђини коверте или кутије мора бити исписан тачан назив, адреса, контакт 
особа и телефон понуђача. 
8. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. 
9. Благовремена понуда је понуда примљена од стране наручиоца у року одређеном у 
позиву за подношење понуде. 
10. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се 
неблаговременом, а наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
16.  ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 
1. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
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2. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
3. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
17.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

 
1. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 
који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 
означио у понуди. 
2. 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 као поверљив сматра само одређени податак у документу који се 
доставља уз понуду, поверљив податак мора бити обележен црвеном бојом, поред њега 
мора бити наведено  „ПОВЕРЉИВО’’, а испод наведене ознаке, потпис овлашћеног 
лица понуђача. 
3. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени 
начин. Наручилац ће одбити давање информација која би значила повреду 
поверљивости података  добијених у понуди.  
4. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и 
поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
5. Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у 
предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду 
укључена у поступку јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом 
отварања понуда као ни у даљем току поступка.  
 
18.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА   

  
1. Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Општа болница Пожаревац, 
Пожаревац, Братства Јединства 135, „Питања за Комисију за јавну набавку услуге: 
Осигурање имовине и лица, ЈНВВ бр. 01/2016“ или на е-маил: nabavnabopo@gmail.com 
тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде,  а Општа болница 
Пожаревац ће на захтев  одговорити у року од три дана од дана пријема захтева  и 
истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
2. Ако Општа болница Пожаревац измени или допуни конкурсну документацију осам 
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужна је да продужи рок за 
подношење понуда и да објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација у вези са 
додатним информацијама, појашњенима и одговорима врши се писаним путем, 
односно путем поште, електронске поште или факсом. 
3. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 

19.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
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