ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
Краљице Наталије 31
11000 Београд
Број: 4/123
Датум: 08.08.2016. године

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
услуга – осигурање ученика и запослених за потребе Електротехничке школе „Никола
Тесла“ из Београда, JНМВ бр. 3-1.2.1/16.
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за
јавну набавку мале вредности услуга – осигурање ученика и запослених за потребе
Електротехничке школе „Никола Тесла“ из Београда, JНМВ бр. 3-1.2.1/16.
Измена и допуна конкурсне документације је следећа:

ПОГЛАВЉЕ III, страна 4
УМЕСТО:

Партија број 1: Осигурање запослених

Предмет
осигурања

Осигурање
запослених

Број
запослених

190

Осигурани
случајеви

Осигуране суме
(дин.)

Смрт услед незгоде

70.000,00

Смрт услед болести

35.000,00

Инвалидитет услед незгоде

140.000,00

Трошкови лечења

6.300,00

Прелом костију услед незгоде

2.200,00

ТРЕБА ДА СТОЈИ:

Партија број 1: Осигурање запослених

Предмет
осигурања

Број
запослених

Осигурани
случајеви
Смрт услед незгоде
Инвалидитет услед незгоде

Осигурање
запослених

190

Осигуране суме
(дин.)
70.000,00
140.000,00

Трошкови лечења

6.300,00

Прелом костију услед незгоде

2.200,00

ПОГЛАВЉЕ IV, страна 6

ДОДАЈЕ СЕ:

4)

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5) Закона) односно да има :
Важеће Решење које издаје Народна банка Србије на основу члана 41.
Закона о осигурању („Службени 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).

ПОГЛАВЉЕ IV, страна 8

ДОДАЈЕ СЕ:
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5) Закона)
Доказ:
Важеће Решење које издаје Народна банка Србије на основу члана 41.
Закона о осигурању („Службени 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).

ПОГЛАВЉЕ V, страна 9

УМЕСТО:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
10.08.2016. године до 11:30 часова без обзира на начин на који се доставља.
Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 10.08.2016. године у 12:00 часова у
секретаријату школе на адреси: Електротехничка школа „Никола Тесла“, Краљице
Наталије 31. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована
лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство
представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка
јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.
ТРЕБА ДА СТОЈИ:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
12.08.2016. године до 11:30 часова без обзира на начин на који се доставља.
Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 12.08.2016. године у 12:00 часова у
секретаријату школе на адреси: Електротехничка школа „Никола Тесла“, Краљице
Наталије 31. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована
лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство
представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка
јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

ПОГЛАВЉЕ V, страна 10
ДОДАЈЕ СЕ:

10. Важеће Решење које издаје Народна банка Србије на основу члана 41. Закона о
осигурању („Службени 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).

ПОГЛАВЉЕ VI, страна 25

УМЕСТО:
Партија број 1: Осигурање запослених

Ред.
бр.

1

Осигурање запослених

Осигурана
сума по
запосленом
(дин.)

1.

2
Смрт услед незгоде

3
70.000,00

2.

Смрт услед болести

35.000,00

3.

Инвалидитет услед незгоде

4.

Трошкови лечења

6.300,00

5.

Прелом костију услед незгоде

2.200,00

140.000,00

УКУПНО без ПДВ-а (дин.):
УКУПНО са ПДВ-ом (дин.):

Премија за период од 12
месеци
За
једног
запосленог
(дин.)
4

Укупно
за 190
запослених
(дин.)
5

ТРЕБА ДА СТОЈИ:
Партија број 1: Осигурање запослених

Ред.
бр.

1

Осигурана
сума по
запосленом
(дин.)

Осигурање запослених

1.

2
Смрт услед незгоде

3
70.000,00

2.

Инвалидитет услед незгоде

3.

Трошкови лечења

6.300,00

4.

Прелом костију услед незгоде

2.200,00

Премија за период од 12
месеци
За
једног
запосленог
(дин.)
4

Укупно
за 190
запослених
(дин.)
5

140.000,00

УКУПНО без ПДВ-а (дин.):
УКУПНО са ПДВ-ом (дин.):

ПОГЛАВЉЕ VII, страна 28
УМЕСТО:

Предмет
осигурања

Осигурање
запослених

Број
запослених

190

Осигурани
случајеви

Осигуране суме
(дин.)

Смрт услед незгоде

70.000,00

Смрт услед болести

35.000,00

Инвалидитет услед незгоде

140.000,00

Трошкови лечења

6.300,00

Прелом костију услед незгоде

2.200,00

ТРЕБА ДА СТОЈИ:

Предмет
осигурања

Број
запослених

Осигурани
случајеви
Смрт услед незгоде
Инвалидитет услед незгоде

Осигурање
запослених

190

Осигуране суме
(дин.)
70.000,00
140.000,00

Трошкови лечења

6.300,00

Прелом костију услед незгоде

2.200,00

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Измена и допуна конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту
наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

