Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број:02/310/6
Датум: 10.03.2016. године
Број јавне набавке ЈН 6-2016
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације у
поступку јавне набавке број 6-2016 за набавку услуга –Осигурање
имовине и лица – Измена бр. 1
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације за JN 6-2016
1. Измена конкурсне документације врши се на страни 1 од 33 ; 4 од 33; 7 од 33 и 29 од 33 на следећи начин:
а) на страни 1 од 33 део текста који се односи на рок за достављање понуда и јавно отварање понуда мења се и гласи:
Рок за достављање понуда: 21.03.2016 године до 09,00 часова
Јавно отварање понуда : 21.03.2016 године у 10,00 часова
б) на страни 4 од 33 у делу текста под тачком 2. који се односи на Партију 2- Осигурање запослених брише се део текста
,,смрт услед болести'' , а редни број испред следеће ставке се мења и сада гласи:
Партија 2- осигурање запослених, колективно комбиновано осигурање запослених од последица несрећног случаја незгоде
и то:
1.смрт услед незгоде
2.ризик повреде са последицама трајног инвалидитета
в) на страни 7 од 33 мења се део текста у оквиру табеле за Партију 2- Осигурање запослених тако што се брише текст у
трећој колони у оба реда и сада гласи:
Осигурани ризици и
осигуране суме у динарима
Смрт
незгоде

услед

Број запослених

Трајни
инвалидитет
291
800,000.00

400,000.00

г) на страни 29 од 33 у оквиру Обрасца бр. 5- Обрасца структуре цена са техничком спецификацијом мења се део текста у
оквиру табеле за Партију 2- Осигурање запослених тако што се брише текст у трећој колони у оба реда и сада гласи:
Осигурани ризици и
осигуране суме у динарима
Смрт
незгоде

услед

Број
запослених

Премија по
запосленом
без Пдв-а

Укупна премија за све
запослене без Пдв-а

Трајни
инвалидитет
291

400,000.00

800,000.00
Укупна премија за све запослене без Пдв-а
Износ Пдв-а
Укупна премија за све запослене са Пдв-ом

Измењене стране конкурсне документације 1 од 33 ; 4 од 33; 7 од 33 и 29 од 33 налазе се у саставу овог документа.
Измењене стране конкурсне документације су обележене текстом ,,Измена бр. 1'' у горњем десном углу стране.
Наручилац ће на Порталу јавних набавки , порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља ,,Врачар''
објавити Измену и допуну конкурсне документације – Измену број 1.
Овај документ представља саставни део конкурсне документације
С'поштовањем,
Комисија за јавну набавку ЈН 6-2016

Измена бр. 1

Дом здравља „Врачар“,
ул. Бојанска 16
тел: 011/3402-555
Интернет адреса: http://www.dzvracar.org.rs/
Eлектронска пошта: dzvracar@yubc.net

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА УСЛУГА
БРОЈ 6-2016

Осигурање имовине и лица

Набавка је обликована у три партије и то:

партија 1- Осигурање имовине
партија 2 – Осигурање запослених
партија 3 – Општа одговорност здравствене установе из поседовања пословног простора и обављања непрофесионалне
делатности (није укључена професионална одговорност)

Рок за достављање понуда : 21.03.2016 године до 09,00 часова
Јавно отварање понуда: 21.03.2016 године у 10,00 часова

Београд - 2016 године
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Измена бр. 1

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 6-2016: Осигурање
Ознака из општег речника набавке: ОРН

имовине и лица

66512100

2. Партије
Јавна набавка бр. ЈН 6-2016 је обликована по партијама
Набавка је обликована у три партије
партија 1- Осигурање имовине
партија 2 – Осигурање запослених
партија 3 – Општа одговорност здравствене установе из поседовања пословног простора и обављања непрофесионалне
делатности (није укључена професионална одговорност)
Партија 1- осигурање имовине и то:
1.осигурање од пожара и неких других опасности за грађевинске објекте, опрему и залихе
2.осигурање машина од лома и неких других опасности
3.осигурања ризика провалне крађе и разбојништва
4. осигурање стакла од лома
5.комбиновано осигурање ел. рачунара
Партија 2- осигурање запослених, колективно комбиновано осигурање запослених од последица несрећног случаја незгоде
и то:
1.смрт услед незгоде
2.ризик повреде са последицама трајног инвалидитета
Партија 3 - oпшта одговрност
1.осигурање одговорности здравствене установе из поседовања пословног простора и обављања непрофесионалне
делатности (није укључена професионална одговорност)
Процењена вредност јавне набавке је 1.666.667,00 дин без Пдв-а
Процењена вредност по партијама:
За партију 1- 1.016.667,00 динара без Пдв-а
За партију 2- 500.000,00 динара без Пдв-а
За партију 3- 150.000,00 динара без Пдв-а
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ПАРТИЈА 2
1. ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Осигурани ризици и
осигуране суме у динарима
Смрт
незгоде

услед

Број запослених

Трајни
инвалидитет
291

400,000.00

800,000.00

Напомена:
- Премију осигурања по једном запосленом и укупну премију за све запослене. Покриће 24 сата.
Према званичној кадровској евиденцији укупан тренутни број запослених је 291 ( двестотинедеведесетједан)

ПАРТИЈА 3
1 ОПШТА ОДГОВОРНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ИЗ ПОСЕДОВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И
ОБАВЉАЊА НЕПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ (није укључена професионална одговорност)
Јединствена сума осигурања за лица и ствари
по штетном догађају
€ 10.000,00 на дан подношења понуде по
средњем курсу НБС

Сума осигурања укупно годишње
€ 40.000,00 на дан подношења понуде
по средњем курсу НБС

Број запослених
291

Напомена:Понуда треба да садржи одговорност послодавца за штете које претрпе и запослени, без учешћа у штети.
Укупан планирани приход за текућу 2016. годину је 366.475.000,00 динара.

страна 7 од 33

Јавна набавка број 6-2016

Образац бр. 5

Измена бр. 1

Назив понуђача___________________________
Адреса понуђача__________________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

ПАРТИЈА 2- ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Осигурани ризици и
осигуране суме у динарима

Број
запослених

Премија
Укупна премија за
по
све запослене без
запосленом Пдв-а
без Пдв-а

Смрт
услед Трајни
инвалидитет
незгоде
291
400,000.00

800,000.00
Укупна премија за све запослене без Пдв-а
Износ Пдв-а
Укупна премија за све запослене са Пдв-ом

ПОНУДА ТРЕБА ДА САДРЖИ:
- Премију осигурања по једном запосленом и укупну премију за све запослене. Покриће 24 сата
Остали услови:
-Плаћање премије :вирмански по истеку месеца за претходни месец у року од 45 дана од дана издавања фактуре.
-Важност понуде :__________ дана ( минимум 60 дана од дана отварања понуда)
-Цене су фиксне и не могу се мењати у току трајања осигурања
-Рок извршења услуге у законском року и то ______________ дана по комплетирању документације
( уписати број дана)
Место и датум:
__________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_____________________________
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