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Назив наручиоца:

Галеника а.д. Београд

Адреса наручиоца:

Батајнички друм бб, Београд
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Измена конкурсне
документације:

Лице за контакт:

www.galenika.rs
Отворени поступак – јавна набавка број 23/15
Услуге
Предмет
јавне
набавке
су
услуге
–
осигурања:имовине, запослених, моторних возила,
осигурање одговорности за производе и осигурање
студија биоеквиваленције- 66510000

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12),
врши се измена конкурсне документације у делу:
- XII Образац изјаве о независној понуди на страни
95.
- XIII Образац изјаве о поштовању обавеза из
чл.75.ст2 закона на страни 96.
- XIV Изјава за осигурање имовине страни 97.
- XV Изјава за осигурање запослених страни 98.
- XVI Изјава за осигурање возила страни 99.
Измењене изјаве су саставни део овог документа.

Марија Рађеновић; контакт телефон:011/ 307 1563,
Е-mail: maradjenovic@galenika.rs

XII ОБРAЗAЦ ИЗЈAВЕ О НЕЗAВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈAВУ
О НЕЗAВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке Услуга осигурања бр.23/15, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 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. Мера забране
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII ОБРAЗAЦ ИЗЈAВЕ О ПОШТОВAЊУ ОБAВЕЗA ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗAКОНA

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈAВУ
Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Услуга
осигурања бр. 23/15, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

•

Напомена:Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.

XIV

ИЗЈАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

О ПОКРИВАЊУ ШТЕТЕ И РИЗИКА , КОЈИ СУ НАСТАЛИ У ПЕРИОДУ
ОД 01.09.2015 ГОДИНЕ ЗА ИМОВИНУ
ДО МОМЕНТА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ИЗЈАВА

Уколико нам у предметном поступку јавне набавке буде додељен уговор о
осигурању имовине у Галеници а.д. Београд, прихватамо да у складу са нашом понудом
која је изабрана као најповољнија, надокнадимо и евентуалне штете која буде настала у
периоду од 01.09.2015. године на имовини до момента закључења уговора.
У случају да у периоду од 01.09.2015.године до момента закључења уговора
не дође до настанка штете, полисе осигурања ће бити издате са датумом закључења
уговора.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Образац XV Изјава за осигурање имовине понуђач мора да попуни, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата услове из Изјаве.
Уколико понућачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
Изјаве потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача (копирати у довољном
броју примерака) или група понуђача може да писмено овласти једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити Изјаву за осигурање имовине.
Понуђачи попуњавају образац Изјаве за партију 2.

XV ИЗЈАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

О НАДОКНАДИ ШТЕТЕ КОЈА ЈЕ НАСТАЛА У ПЕРИОДУ
ОД 01.09.2015. ГОДИНЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ДО МОМЕНТА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ИЗЈАВА

Уколико нам у предметном поступку јавне набавке буде додељен
уговор о осигурању запослених у Галеници а.д., прихватамо да у складу са
нашом понудом која је изабрана као најповољнија, надокнадимо и евентуалне
штете која буде настала у периоду од 01.09.2015. године за запослене до момента
закључења уговора.
У случају да у периоду од 01.09.2015.године до момента закључења
уговора не дође до настанка штете, полисе осигурања ће бити издате са датумом
закључења уговора.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Образац XV Изјава за осигурање имовине понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да прихвата услове из Изјаве.
Уколико понућачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
Изјаве потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача (копирати у довољном
броју примерака) или група понуђача може да писмено овласти једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити Изјаву за осигурање запослених.
Понуђачи попуњавају образац Изјаве за партију 1

XVI ИЗЈАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
О ПОКРИВАЊУ ШТЕТЕ И РИЗИКА , КОЈИ СУ НАСТАЛИ У ПЕРИОДУ
ОД 01.09.2015.ГОДИНЕ ЗА ВОЗИЛА
ДО МОМЕНТА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ИЗЈАВА

Уколико нам у предметном поступку јавне набавке буде додељен уговор о
осигурању возила у Галеници а.д. Београд, прихватамо да у складу са нашом понудом
која је изабрана као најповољнија, надокнадимо и евентуалне штете која буде настала у
периоду од 01.09.2015. године на возилима до момента закључења уговора.
У случају да у периоду од 01.09.2015.године до момента закључења уговора
не дође до настанка штете, полисе осигурања ће бити издате са датумом закључења
уговора.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Образац XV Изјава за осигурање имовине понуђач мора да попуни, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата услове из Изјаве.
Уколико понућачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
Изјаве потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача (копирати у довољном
броју примерака) или група понуђача може да писмено овласти једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити Изјаву за осигурање имовине.
Понуђачи попуњавају образац Изјаве за партију 2.

