РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 404-28/18-VII
Дана: 14.06.2018. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА.
Број јавне набавке: ЈН 404-28/18-VII.
Предмет јавне набавке: Набавка услуге осигурања запослених и имовине за 2018. годину, по
партијама.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности.
Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки 13.06.2018. године.
1. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) у
поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге осигурања запослених и имовине за 2018. годину
по партијама и то: Партија I-Осигурање запослених (осигурање од последица несрећног случаја, осигурање
за случај тежих болести и хируршких интервенција), Партија II-Осигурање имовине (зграде и
канцеларијске опреме) и Партија III-Осигурање путничких моторних возила (обавезно, ауто каско и
осигурање путника у возилу, осигурање од ауто-одговорности за штете причињене трећим лицима), за
потребе Градске управе града Краљева, Комисија за јавну набавку након уочене техничке грешке у
објављеној Конкурсној документацији и ради њеног потпуног прецизирања, донела је Одлуку да се
МЕЊА део Конкурсне документације на страни 18. у Прилогу 5-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА за
Партију I-Осигурање 280 запослених (осигурање лица од последица несрећног случаја, добровољно
здравствено осигурање за случај тежих болести и хирушких интервенција) и то тако што се прецизира
услуга осигурања која се тражи у датој табели у првом реду у колони „Колективна незгода“, брисањем
речи „природним путем и“ тако да остаје назив услуге у првом реду у колони „Колективна незгода“ само
речи „Смрт као последица незгоде“. Ова Измена и допуна конкурсне документациоје врши се ради
исправке уочене техничке грешке и потпуног прецизирања конкурсне документације у овом делу, уз
истовремено МЕЊАЊЕ у објављеној конкурсној документацији стране 18 страном 18А, односно
мењење објављене Техничке спецификације за Партију I-Осигурање 280 запослених, коју су
понуђачи дужни да попуне и поднесу уз своју понуду, а све остало остаје исто.
2. Наручилац истовремено обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче се да рок за
подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА тако да крајњи рок за подношење понуда у овој јавној набавци
остаје исти закључно до четвртка 21.06.2018. године до 1100 часова. Отварање понуда је истог дана
21.06.2018. године у 1130 часова.
3. Ова измена и допуна Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне документације јавне
набавке ЈН број 404-28/18-VII објављене на Порталу јавних набавки дана 13.06.2018. године.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ПРИЛОГ 5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Јавна набавка мале вредности, ЈН број 404-28/18-VII
набавка услуге осигурања запослених и имовине за 2018. годину, по партијама.
ПАРТИЈА I – Осигурање 280 запослених (осигурање лица од последица несрећног случаја,
добровољно здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција)

Колективна незгода

Сума осигурања

Смрт као последица незгоде

200.000,00

Трајни ивалидитет

400.000,00

Болести

200.000,00

Хируршке интервенције

100.000,00






Премија по
запосленом
(годишње)

Премија за све
запослене (280)

Осигурање почиње да важи (за све ризике) од момента закључења уговора (без каренце), односно
од дана истека претходно изадте полисе по овом основу.
Осигурање се закључује на период од годину дана од момента закључења уговора односно од
истека претходно издате полисе осигурања по овом основу.
Осигурање важи „24 часа“ (на обављању и ван обављања редовног занимања).
Напомена: претходно издата полиса по овом основу истиче 13.07.2018. године.

Укупно за Партију 1. Осигурање за 280 запослених (осигурање лица од последица несрећног
случаја, добровољно здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција)
:

ДАТУМ:
________________

динара без пореза.

М.П

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
________________________
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