4503-60/7
24.04.2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ, Трг галерија 1, Нови Сад
ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 4503-60/2015

април 2015. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 6. 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 450360/2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 4503-60/3, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – услуге осигурања уметничких дела
ЈН бр.4503-60/2015
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из Члана 75.став 2.
Закона
Образац структура цене
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Галерија Мастице српске
Адреса: Нови Сад, Трг галерија 1
Интернет страница: www.galerijamaticesrpske.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 4503-60/2015, су услуге – набавка услуга осигурања
уметничких дела.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Ненад Војновић
Е - mail адреса (или број факса): n.vojnovic@galerijamaticesrpske.rs,
nenadvojnovic5@gmail.com, факс: 021-4899027.

или

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 4503-60/2015, су услуге осигурања уметничких дела.
66510000- услуге осигурања
2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА

I.
ИЗЛОЖБА
БЕОГРАД ЈОВАНА БИЈЕЛИЋА
Уметничка дела је потребно осигурати под кровом и у транспорту:


1.
Ред.
број

1.

под кровом Галерије Матице српске у периоду од 12.05.2015. до 12.06.2015.
године,
Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности

Предмет осигурања
уметничка дела I.
Период осигурања под
кровом од : 12.05.2015.
године до 12.06.2015.

Осигуравајуће покриће

Од ризика пожара и неких других опасности, допунски ризик излив
воде из инсталација на први ризик на суму осигурања.

2. Провална крађа и разбојништво
Ред.
број

1.

Предмет осигурања

Осигуравајуће покриће

уметничка дела I.
Период осигурања под
Од ризика провалне крађе и разбојништва-на први ризик на 10% од
кровом од: 12.05.2015.
укупне вредности.
до 12.06.2015.

НАПОМЕНА:код ризика провалне крађе и разбојништва учешће у штетном догађају је 10% мин
200 еур.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр 4503-35

4/ 43



у траснпорту на дан 12.06.2015. године на релацији Нови Сад – Бања Лука и у
повратку дана 21.08.2015. године на реалацији Бања Лука – Београд - Нови Сад.
Напомена: уметничка дела је потребно осигурати од свих ризика у транспорту.
Културна добра ће се транспортовати у стандардном паковању и одговарајућем
возилу, без оружане пратње.

СПИСАК ДЕЛА ЗА ОСИГУРАЊЕ:
1. Портрет Милана Дединца, 1926.
уље на платну, 89 х 61 цм
Музеј савремене уметности, Београд
Вредност: 4.000.000,00 динара
2. Портрет Бранимира Ћосића, 1927.
уље на платну, 142 х 100 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 2.000.000,00 динара
3. Мртва природа са скулптуром, 1927.
уље на платну, 93.5 х 63.4
приватно власништво, Београд
Вредност: 160.000,00 динара
4. Портрет ћерке Дубравке, 1928.
уље на платну, 128.3 х 94.5 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 2.500.000,00 динара
5. Авлија у Савамали, 1928.
уље на платну, 80.3 х 90.2 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 2.000.000,00 динара
6. Из Скадарлије, 1928.
уље на платну, 74.5 х 91 цм
Народни музеј, Шабац
Вредност: 1.200.000,00 динара
7. Девојка са књигом, 1929.
уље на платну, 100 х 69.7 цм
Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад
Вредност: 1.760.000,00 динара
8. Из Жаркова, 1929.
уље на платну, 120 х 80 цм
Музеј града, Београд
Вредност: 1.000.000,00 динара
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9. Мотив саЧубуре, 1930.
уље на платну, 57 х 43 цм
Музеј града, Београд
Вредност: 600.000,00 динара
10. Портрет Јованке Рашић, 1930.
уље на платну, 70.5 х 65.5 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 1.000.000,00 динара
11. Портрет Злате Марковац, 1930.
уље на платну, 102 х 80 цм
Музеј позоришне уметности Србије, Београд
Вредност: 160.000,00 динара
12. Мртва природа са сламним шеширом и књигом, 1930.
уље на платну, 74 х 100.4 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 2.500.000,00 динара
13. Јованка Јовановић Дворниковић, 1935.
уље на платну, 108 х 135 цм
приватно власништво, Београд
Вредност: 160. 000, 00
14. Мртва природа са воћем и цигаретом, око 1931.
уље на платну, 48 х 64 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 1.500.000,00 динара
15. Портрет Даре Милошевић, 1931.
уље на платну, 103 х 82 цм
Музеј позоришне уметности Србије, Београд
Вредност: 160.000,00 динара
16. Пејзаж с мостом, 1932.
уље на платну, 71 х 85.5 цм
Галерија Матице српске, Нови Сад
Вредност: 240.000,00 динара
17. Виолиниста, 1932.
уље на платну, 118 х 95 цм
Музеј савремене уметности, Београд
Вредност: 5.000.000,00 динара
18. Портрет девојке са шеширом, 1932.
уље на платну, 50 х 40 цм
Музеј савремене уметности, Београд
Вредност: 2.000.000,00 динара
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19. Портрет жене у црвеном, 1932.
уље на платну, 95.5 х 65 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 2.500.000,00 динара
20. Пејзаж с кућама, око 1932.
уље на платну, 53 х 66 цм
приватно власништво, Београд
Вредност: 120.000,00динара
21. Извор Буне код Мостара, 1932.
уље на платну, 72 х 90 цм
приватно власништво, Београд
Вредност: 160.000,00 динара
22. Приморски предео, 1932.
уље на платну, 65 х 80 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 2.500.000,00 динара
23. Мртва природа (вино и ликер), око 1941.
уље на картону, 66,3 х 73 цм
Народни музеј, Смедеревска Паланка
Вредност: 650. 000, 00
24. Портрет сликара (Златко Кнежевић), 1932.
уље на платну, 67 х 52.4 цм
Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад
Вредност: 880.000,00 динара
25. Мртва природа са црвеном скулптуром, 1932.
уље на платну, 70 х 79.7 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 2.000.000,00 динара
26. Мртва природа са папагајем, 1932.
уље на платну, 69.5 х 58.5 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 2.000.000,00 динара.
27. У кафани I, 1933.
уље на платну, 109.5 х 70 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 2.000.000,00 динара
28. У бару, 1933.
уље на платну, 93.2 х 78.5 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 2.000.000,00 динара
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29. Егзотична дама (Студија девојке), 1933.
темпера и туш на папиру кашираном на картон, 23 х 17.9 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 500.000,00 динара
30. Девојчица у колицима, 1933.
уље на платну, 76 х 67.5 цм
Музеј савремене уметности, Београд
Вредност: 4.000.000,00 динара
31. Аутопортрет са чашом, 1933-35.
уље на платну, 60 х 49 цм
Народни музеј, Београд
Вредност: 1.500.000,00 динара
32. Босански пејзаж, 1934.
уље на лесониту, 67 х 86 цм
приватно власништво, Београд
Вредност: 140.000,00 динара
33. Босански предео, 1936.
уље на лесониту, 54 х 73 цм
приватно власништво, Београд
Вредност: 120.000,00 динара
34. Невенка Урбанова, 1936.
уље на платну, 90 х 70 цм
Народно позориште, Београд
Вредност: 160.000,00 динара
35. Пејзаж са дрветом, 1937.
уље на платну, 56 х 69.5 цм
Музеј савремене уметности, Београд
Вредност: 2.000.000,00 динара
36. Циганка, 1939/40.
уље на шперплочи, 55,5 х 42 цм
приватно власништво, Београд
Вредност: 140.000,00 динара
37. Мотив из Босне, 1937.
уље на платну, 61.7 х 84.9 цм
Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад
Вредност: 880.000,00 динара
38. Дечак јаше лава, 1929.
уље на платну, 111 х 90,5 цм
САНУ, Београд
Вредност 637.072,94 динара
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39. Заселак, 1937.
уље на платну, 69 х 79 цм
приватно власништво, Београд
Вредност: 140.000,00 динара
40. Човек са жутим шалом, 1937.
уље на платну, 69 х 55.3 цм
Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад
Вредност: 1.000.000,00 динара
41. Са села, 1938.
уље на платну, 73 х 92 цм
приватно власништво, Београд
Вредност: 160.000,00 динара
42. Портрет породице Војиновић, 1938.
уље на платну, 203.5 х 174 цм
приватно власништво, Београд
Вредност: 160.000,00 динара
43. Тамни предео, 1944.
уље на платну, 80 х 90.5 цм
Музеј савремене уметности, Београд
Вредност: 4.000.000,00 динара
44. Карабурма, 1945.
уље на платну, 80 х 65 цм
Музеј града, Београд
Вредност: 750.000,00 динара
45. Олуја над Маринковом баром, 1955.
уље на лесониту, 58 х 44.5 цм
приватно власништво, Београд
Вредност: 120.000,00 динара
46. Девојчица са лутком, 1928.
уље на платну, 128 х 94 цм
САНУ, Београд
Вредност 910.104,67
__________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ: 60.067176,00
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II.
СРПСКЕ ИКОНЕ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 18. ВЕКА - ИЗЛОЖБА У ПЕРУЂИ, ИТАЛИЈА,
23. ЈУЛИ – 25. ОКТОБАР 2015.
Осигурање икона на изложби, укупне вредности дела: 30.250.000,00 динара, за период
15. јули – 30. октобар 2015. (3,5 месеца), које укључује:


осигурање у транспорту,

Транспорт на дан 19. јули 2015. године на релацији Нови Сад-Перуђа (истовар испред
Националне Галерије Умбрије у Перуђи, понедељак, 20. јула, у 8 ч)
Транспорт на релацији Перуђа – Нови Сад на дан 27. октобар 2015. године.
Напомена: уметничка дела је потребно осигурати од свих ризика у транспорту.
Културна добра ће се транспортовати у стандардном паковању и одговарајућем возилу,
без оружане пратње.


1.
Ред.
број

1.

осигурање под кровом за време трајања изложбе.
Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности

Предмет осигурања
уметничка дела II.
Период осигурања под
кровом од : 15.07.2015.
године до 30.10.2015.

Осигуравајуће покриће

Од ризика пожара и неких других опасности, допунски ризик излив
воде из инсталација на први ризик на суму осигурања.

2. Провална крађа и разбојништво
Ред.
број

1.

Предмет осигурања
уметничка дела II.
Период осигурања под
кровом од: 15.07.2015.
године до 30.10.2015.

Осигуравајуће покриће

Од ризика провалне крађе и разбојништва-на први ризик на 10% од
укупне вредности.

НАПОМЕНА:код ризика провалне крађе и разбојништва учешће у штетном догађају је 10% мин
200 еур.
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Списак за осигурање икона за излагање у Италији:
1. Непознати иконописац XVIII века
Св. Теодор Тирон и Св. Георгије, око 1700.
темпера на дасци, 95,5 х 65 cm
ГМС/У 6334
Вредност: 605.000,00 динара
2. Непознати иконописац XVIII века
Св. Јован са житијем, прва четвртина XVIII века
темпера на дасци, 100 х 74 cm
ГМС/У 1451
Вредност: 968000,00 динара
3. Непознати иконописац XVIII века
Св. Никола са житијем, прва четвртина XVIII века
темпера на дасци, 100 х 74,5 cm
ГМС/У 1452
Вредност: 968000,00 динара
4. Непознати иконописац XVIII века
Богородица са Христом, прва четвртина XVIII века
темпера на дасци, 96 х 65 cm
ГМС/У 6281
Вредност: 605.000,00 динара
5. Непознати иконописац XVIII века
Исус Христос, прва четвртина XVIII века
темпера на дасци, 96 х 65 cm
ГМС/У 6280
Вредност: 605.000,00 динара
6. Непознати иконописац XVIII века
Богородица са Христом, прва четвртина XVIII века
темпера на дасци, 68 х 48 cm
ГМС/У 6248
Вредност: 605.000,00 динара
7. Непознати иконописац XVIII века
Исус Христос, прва четвртина XVIII века
темпера на дасци, 68 х 48 cm
ГМС/У 6249
Вредност: 605.000,00 динара
8. Непознати иконописац XVIII века
Недремано око, око 1730.
темпера на дасци, 53 х 37,5 cm
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ГМС/У 4009
Вредност: 605.000,00 динара
9. Рафаил Милорадовић
Благовести, око 1730.
темпера на дасци, 64 х 65 cm
ГМС/У 6207
Вредност: 605.000,00 динара
10. Непознати иконописац XVIII века
Благовести и пророци Соломон и Давид, 1740-50.
темпера на дасци, 148 х 76 cm
ГМС/У 6506
Вредност: 1.210.000,00
11. Непознати иконописац XVIII века
Богородица са Христом, око 1720–1730.
темпера на дасци, 95 х 71 cm
ГМС/У 1155
Вредност: 605.000,00 динара
12. Непознати иконописац XVIII века
Богородица са Христом, око 1730.
темпера на дасци, 77 х 49,5 cm
ГМС/У 6144
Вредност: 605.000,00 динара
13. Непознати иконописац XVIII века
Исус Христос, око 1730.
темпера на дасци, 77 х 49,5 cm
ГМС/У 6143
Вредност: 605.000,00 динара
14. Непознати иконописац XVIII века
Сабор архистратига Михаила, око 1730.
темпера на дасци, 67 х 55 cm
ГМС/У 6458
Вредност: 605.000,00 динара

15. Непознати иконописац XVIII века
Св. Георгије и Св. Димитрије, 1730–1740.
темпера на дасци, 80 х 55,4 cm
ГМС/У 6310
Вредност: 605.000,00 динара
16. Станоје Поповић
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр 4503-35
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Богородица са Христом и медаљонима пророка, 1743.
темпера на дасци, 125,5 х 83,5 cm
ГМС/У 1835
Вредност: 1.210.000,00 динара
17. Станоје Поповић
Исус Христос са медаљонима апостола, 1743.
темпера на дасци, 124,5 х 82,5 cm
ГМС/У 1586
Вредност: 1.210.000,00 динара
18. Станоје Поповић
Богородица са Христом, 1744.
темпера на дасци, 97 х 73 cm
ГМС/У 6470
Вредност: 1.210.000,00 динара
19. Станоје Поповић
Исус Христос велики архијереј, 1744.
темпера на дасци, 95,5 х 73 cm
ГМС/У 6471
Вредност: 1.210.000,00 динара
20. Георгије Стојановић
Исус Христос, 1737.
темпера на дасци, 100 х 75 cm
ГМС/У 6432
Вредност: 1.210.000,00 динара
21. Георгије Стојановић
Св. Никола, 1737.
темпера на дасци, 93 х 68 cm
ГМС/У 6350
Вредност: 1.210.000,00 динара

22. Георгије Стојановић
Св. Јован Претеча, 1740–1742.
темпера на дасци, 62,5 х 40 cm
ГМС/У 6407
Вредност: 605.000,00 динара
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр 4503-35
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23. Георгије Стојановић
Пророк Исаија, 1740–1742.
темпера на дасци, 62 х 39,5 cm
ГМС/У 6408
Вредност: 605.000,00 динара
24. Георгије Стојановић
Деизис са Св. арханђелима Гаврилом и Михаилом, Св. Тројицом, Св, Петром и
Павлом/ Св. Георгије убија аждају, Св. Никола и Харалампије/ Св. Димитрије
убија цара Калојана, Св. Сава и Симеон Немања, 1746.
темпера на дасци, средњи део: 44 х 33; крила: 37 х 14 cm
ГМС/У 310
Вредност: 605.000,00 динара
25. Христофор Жефаровић
Св. Димитрије, око 1740.
темпера на дасци, 89 х 72 cm
ГМС/У 6112
Вредност: 1.210.000,00 динара
26. Непознати иконописац XVIII века
Богородица са Христом, 1742.
темпера на дасци, 95,5 х 80 cm
ГМС/У 6472
Вредност: 847000,00 динара
27. Непознати иконописац XVIII века
Исус Христос, 1742.
темпера на дасци, 95,5 х 80 cm
ГМС/У 6473
Вредност: 847000,00 динара
28. Непознати иконописац XVIII века
Богородица са Христом, око 1750.
темпера на дасци, 100 х 66 cm
ГМС/У 6216
Вредност: 1.210.000,00 динара

29. Непознати иконописац XVIII века
Исус Христос, око 1750.
темпера на дасци, 100 х 66 cm
ГМС/У 6215
Вредност: 1.210.000,00 динара
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30. Степан А. (Степан Зограф), прва половина XVIII века
Деизис са светитељима, прва половина XVIII века
темпера на дасци, 87 х 66 cm
ГМС/У 6193
Вредност: 605.000,00 динара
31. Непознати иконописац XVIII века
Благовести и пророци Давид и Саломон, 1740–1750.
темпера на дасци, 130 х 79 cm
ГМС/У 6254
Вредност: 1.210.000,00 динара
32. Непознати иконописац XVI века
Благовести, почетак XVI века
темпера на дасци, 71 x 57,5 cm
ГМС/У 6347
Вредност: 1.210.000,00 динара
33. Виктор
Усековање десет критских мученика, 1694.
темпера на дасци, 71 x 57,5 cm
ГМС/У 6186
Вредност: 1.210.000,00 динара
34. Непознати иконописац XVIII века
Богородица са дететом, XVIII век
темпера на дасци, 38,2 x 32,2 cm
ГМС/У 6006
Вредност: 1.210.000,00 динара
УКУПНО: 30.250.000,00 динара

III.
ОСИГУРАЊЕ У ТРАНСПОРТУ ИЗЛОЖБА ЕВРОПСКИ КОНТЕКСТИ СКОПЉЕ
(МАКЕДОНИЈА)
Уметничка дела за изложбу: Добровић, Шумановић, Коњовић, Шупут – Европски
контексти, која ће бити одржана у излагачком простору Корисника од 22.05.2015.
године до 01.07.2015. године,
потребно је осигурати у транспорту на дан 18.05.2015. године на релацији Нови Сад
– Скопље (Република Македонија) и у повратку на релацији Скопље – Нови Сад, на дан
04.07.2015. године.
Напомена: уметничка дела је потребно осигурати од свих ризика у транспорту.
Културна добра ће се транспортовати у стандардном паковању и одговарајућем возилу,
без оружане пратње.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр 4503-35
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Списак дела за осигурање:
Сава Шумановић:
1. Жена са воћем, 1921.
уље на платну, 100 х 73 cm
ГМС/У 384
процењена вредност 1.936.000,00 динара
2. Лађар (Морнар на молу), 1921/22.
уље на платну, 88,7 х 127 cm
ГМС/У 885
процењена вредност: 3.630.000,00 динара
3. Две наге жене, 1923.
уље на платну, 100 х 73,5 cm
ГМС/У 896
процењена вредност: 2.662.000,00 динара
4. Нага жена, 1923.
уље на платну, 107 х 145,5 cm
ГМС/У 887
процењена вредност: 1.936.000,00 динара
5. Жене на обали језера, 1923.
уље на платну, 80,8 х 100 cm
ГМС/У 888
процењена вредност: 1.936.000,00 динара
6. На бунару, 1924.
уље на платну, 162 х 130,5 cm
ГМС/У 892
процењена вредност: 2.783.000,00 динара
7. Берачице, 1925.
уље на платну, 130 х 94 cm
ГМС/У 895
процењена вредност: 2.420.000,00 динара
8. Концерт у пољу, 1925.
уље на платну, 161 х 129 cm
ГМС/У 894
процењена вредност: 3.388.000,00 динара
9. Купачице, 1925.
уље на платну, 223 х 182 cm
ГМС/У 893
процењена вредност: 2.904.000,00 динара
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр 4503-35

16/ 43

10. Жена у комбинезону, 1927.
уље на платну, 73 х 59,8 cm
ГМС/У 1366
процењена вредност: 1.694.000,00 динара
11. Два акта, 1926.
уље на платну, 129 х 195 cm
ГМС/У 1563
процењена вредност: 2.904.000,00 динара
12. Купачице (La Plage), 1929.
уље на платну, 129 х 194 cm
ГМС/У 2428
процењена вредност: 2.420.000,00 динара
Богдан Шупут:
1. Аутопортрет I, 1937.
уље на платну, 70 х 56 cm
ГМС/У 829
процењена вредност: 847.000,00 динара
2. Карловачки пејзаж (Поглед са Банстола према Дунаву), око 1938.
уље на платну, 64 х 100 cm
ГМС/У 313
процењена вредност: 786.500,00 динара
3. Опера у Паризу, 1938.
уље на платну, 54 х 65 cm
ГМС/У 323
процењена вредност: 1.452.000,00 динара
4. Градско двориште у Паризу, 1938.
уље на платну, 64,5 х 53,5 cm
ГМС/У 1285
процењена вредност: 242.000,00 динара
5. Мртва природа са ћупом и аваном, 1939.
уље на платну, 60 х 73 cm
ГМС/У 1125
процењена вредност: 1.089.000,00 динара
6. Улица са мостом у трећем плану, 1933.
графика на папиру, л. с. : 30,3 х 22,2 cm
пр.: 17,1 х 10,7 cm
ГМС/У 3422/02
процењена вредност: цела мапа (редни бројеви: 7,8,9,10,11): 24.200,00 динара
7. На часу вечерњег акта, 1934.
графика на папиру, л. с. : 30,3 х 22,2 cm
пр.: 14,6 х 9,9 cm
ГМС/У 3422/01
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр 4503-35
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8. Београдско пристаниште, 1934.
графика на папиру, л. с. : 30,3 х 22,2 cm
пр.: 17,1 х 10,5 cm
ГМС/У 3422/03
9. Улица ноћу, 1934.
графика на папиру, л. с. : 30,3 х 22,2 cm
пр.: 12,8 х 9 cm
ГМС/У 3422/05
10. Улица са црквом ноћу, 1934.
графика на папиру, л. с. : 30,3 х 22,2 cm
пр.: 13,8 х 9,6 cm
ГМС/У 3422/06
11. Рибарске лађе на Дунаву код Новог Сада, 1935.
графика на папиру, л. с. : 30,3 х 22,2 cm
пр.: 17,5 х 12,5 cm
ГМС/У 3422/04
Милан Коњовић:
1. Аутопортрет са цигаретом (Аутопортрет), 1923.
уље на платну, 55,7 х 45 cm
ГМС/У 2701
процењена вредност: 1.694.000,00 динара
2. Из Касиса (Виногради у Француској), 1929.
уље на платну, 54,2 х 64,7 cm
ГМС/У 2704
процењена вредност: 1.089.000,00 динара
3. Сребрено (Предео с мора), 1932.
уље на платну, 73 х 92 cm
ГМС/У 36
процењена вредност: 726.000,00 динара
4. Мртва природа, 1935.
уље на платну, 65 х 80,5 cm
ГМС/У 326
процењена вредност: 2.904.000,00 динара
5. Господар Тони (Мушки портрет), 1935.
уље на платну, 80,7 х 64,5 cm
ГМС/У 2254
процењена вредност: 1.452.000,00 динара
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр 4503-35
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6. Градска кућа у Сомбору, 1939.
уље на картону, 70,8 х 91 cm
ГМС/У 0388
процењена вредност: 1.452.000,00 динара
7. Црногорка, 1948.
уље на лесониту, 113,5 х 82 cm
ГМС/У 771
процењена вредност: 2.057.000,00 динара
8. Лукац, карирана салвета (Лук и сланина), 1957.
уље на лесониту, 47 х 92 cm
ГМС/У 979
процењена вредност: 726.000,00 динара
Петар Добровић:
1. Покољ у Шапцу 1914 (Наше мучеништво 1914 – Шабачки мученици), 1918.
уље на платну, 90 х 111,5 cm
ГМС/У 4170
процењена вредност: 1.210.000,00 динара
2. Мртва природа (Невен цвеће), 1929.
уље на картону, 53,5 х 65 cm
ГМС/У 1035
процењена вредност: 968.000,00 динара
3. Марсел (Marcelle), 1927.
уље на платну, 65 х 54,5 cm
ГМС/У 4131
процењена вредност: 1.210.000,00 динара
4. Јужна вегетација са морем (Из Далмације), 1927.
уље на платну, 60 х 73 cm
ГМС/У 184
процењена вредност: 726.000,00 динара
5. Др Светозар Милетић, адвокат, политичар, публициста и народни посланик,
1930.
уље на платну, 258,5 х 158 cm
ГМС/У 4163
процењена вредност: 302.500,00 динара
6. Др Михаило Полит Десанчић, правник, политичар и публициста, 1930.
уље на платну, 258,5 х 158 cm
ГМС/У 123
процењена вредност: 363.000,00 динара
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр 4503-35
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7. Улица у Хвару, 1931.
уље на платну, 73,5 х 60,5 cm
ГМС/У 413
процењена вредност: 1.694.000,00 динара
8. Верица Павловић, 1932.
уље на платну, 72 х 49 cm
ГМС/У 5455
Процењена вредност: 484.000,00 динара
9. Коста Страјнић, сликар и критичар уметности, 1933.
уље на платну, 50 х 41,6 cm
ГМС/У 5017
процењена вредност: 121.000,00 динара
10. Кнежева палата у Дубровнику (Трг у Дубровнику), 1934.
уље на платну, 66 х 82 cm
ГМС/У 183
процењена вредност: 2.178.000,00 динара
11. Старо пристаниште у Дубровнику (Трабакули), 1934.
уље на платну, 65 х 80 cm
ГМС/У 4198
процењена вредност: 968.000,00 динара
12. Једрилице у луци, 1935.
уље на платну, 64 х 86 cm
ГМС/У 4123
процењена вредност: 847.000,00 динара
УКУПНО: 58.225.200 динара
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) издату од стране
Народне банке Србије
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр 4503-35

21/ 43

 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона,
Испуњеност обавезног услова по да тачком 1.1 подтачка 5. дефинисаног овом
конкурсном документацијом, у складу са чланом 75. став 1. тачка 5) Закона о
јавним набавкама, понуђач доказује, достављањем уз понуду, неоверене
фотокопије важеће дозволе за обављање делатности издату од стране НБС која је
предмет јавне набавке и потврде да дозвола није престала да важи.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу iV
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуге осигурања уметничких дела бр 450360/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке услуге осигурања уметничких дела бр 450360/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).
5) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Понуђач може да приложи део понуде
који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију и на
енглеском језику. Уколико Наручилац у току стручне оцене понуда утврди да би тај део
требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу рок у коме је дужан да
изврши превод тог дела понуде. Превод мора бити оверен од стране судског тумача. У
случају спора, релевантна је верзија конкурсне документације на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Галерија Матице српске, Трг галерија 1, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку- услуге осигурања уметничких дела јн. бр 4503-60/2015 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 04.05.2015. године до 9 сати.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Изјава о испуњенсти услова из Члана 75.и76. Закона у поступку јавне набавке
мале вредности попуњену, потписану и оверену печатом и неоверену
фотокопију важеће дозволе за обављање делатности издату од стране НБС која
је предмет јавне набавке и потврду да дозвола није престала да важи .
 Образац понуде попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне
документације, потписан и оверен печатом. Образац понуде се попуњава за
сваку партију посебно.
 Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом
и потписан на последњој страни модела уговора, чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговора. Модел уговора се попуњава за сваку партију посебно.
 Изјаву о независној понуди, попуњену, потписану и оверену печатом.
 Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштите животне средине, као и да је понуђач ималац
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права интелектуалне својине (ако је то случај) – попуњена, потписана и
оверена печатом.
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група
понуђача – потписан и оверен од стране свих понуђача из групе понуђача.
Образац структуре цене у којем се наводе основни елементи понуђене цене:
цена (јединична и укупна) са и без пореза на премију осигурања.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),
који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 21000 Нови Сад, Трг
галерија 1, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку - услуге осигурања уметничких дела јн. бр 450360/2015, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – услуге осигурања уметничких дела јн. бр 450360/2015, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку - услуге осигурања уметничких дела јн. бр 450360/2015, НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге осигурања уметничких дела јн.
бр 4503-60/2015, - НЕ ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
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рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 8 дана, од дана издавања полисе осигурања.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу квалитета пружања услуге
Понуђач је дужан да у случају настанка осигураног случаја који је предмет јавне
набавке,услугу обави благовремено, квалитетно у складу са правилима струке из
области осигурања, добрим пословним обичајима и пословном етиком.
9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге
Наплата осигурања се врши у року од 14 дана од дана пријема документације и доказа
неопходних за утврђивање права на накнаду и висине штете.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на премију осигурања. На крају
обрасца понуде исказује се укупна вредност без пореза на премију осигурања и укупна
вредност са порезом на премију осигурања.
Цена је фиксна за све време трајања уговора. У цену су урачунати сви припадајући
трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци.
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Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење
свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
За предметну јавну набавку не траже се средства финансијског обезбеђења.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mai lwww.galerijamaticesrpske.rs или факсом на број
021/4899027 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 4503-35.
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да
сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена,,.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти број бодова, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из
поглавља IV одељак 3.).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: n.vojnovic@galerijamaticesrpske.rs, факсом на број 021/4899023 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за
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подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге
осигурања уметничких дела бр 4503-60/2015.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – услуге осигурања уметничких дела бр 450360/2015.
Осигурање уметничких дела у транспорту од свих ризика и под кровом од ризика
пожара и неких других опасности и осигурањем од провалне крађе и разбојништва.
Укупна премија осигурања (цена) без ПДВ-а
Укупна премија осигурања( цена) са ПДВ-ом
Рок важења понуде

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА
Закључен између:
Галерије Матице српске
са седиштем у Новом Саду, улица Трг галерија 1., ПИБ: 100235941 Матични број:
08038678
Број рачуна: 840-158664-18, Назив банке: Управа за трезор,
Телефон: 021/4899011.Телефакс:021/4899027
кога заступа: управница, мр Тијана Палковљевић Бугарски
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: …...............),
Основ уговора:
ЈН Број:453-35
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка услуга осигурања уметничких дела, за потребе
Наручиоца, у свему у складу са садржајем Конкурсне документације и њој
одговарајуће, најповољније понуде број __________ од _________________.године.
II ОДГОВОРНОСТ УГОВАРАЧА
Члан 2.
Пружаоц услуга која је предмет ове јавне набавке је у потпуности обавезан да изврши
услуге, у складу са свим условима и роковима наведеним у Уговору, као и да задовољи
све захтеве Наручиоца услуга за успешно извршење овог посла.
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Наручиоц услуга се обавезује да учини доступном сву документацију неопходну
пружаоцу услуга за квалитетно вршење уговорених услуга, те да уредно врши плаћање
за наручене услуге, на начин и у роковима како је овим уговором предвиђено.
Сматра се да је продавац-пружаоц услуга сагледао све своје обавезе и услове наручиоца
услуга, како у целини тако и у детаљима, и да је у потпуности сигуран у извршење
својих обавеза на начин како је уговорено.
III НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац услуга се обавезује да Пружаоцу услуга плаћа износ премије у року од 8
дана, од дана издавања полисе осигурања.
Плаћање Наручилац услуга плаћа Пружаоцу услуга у динарима.
IV ЦЕНА
Члан 4.
Понуђена цена од _________________дин. (наведена у понуди продавца-пружаоца
услуга, без пореза), односно ___________________ дин.( са порезом)

V РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА, ИЗРАДА ПОЛИСА И СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА
Члан 5.
Уговор о осигурању закључује се на период наведен у конкурсној документацију и
ступа на снагу даном његовог потписивања.
VI ТРОШКОВИ ПРИЈЕМА
Члан 6.
Свака уговорна страна сносиће своје трошкове пријема и реализације услуга које су
предмет ове јавне набавке.

VII ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Пружалац услуга гарантује да су квалитет и карактеристике извршених услуга из члана
1. овог Уговора у складу са карактеристикама датим у спецификацији потреба и у
понуди Пружаоца услуга, те да ће их извршити у складу са правилима квалитетног
извршења посла и правилима струке.
38/ 43
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За случај рекламације Наручилац услуга ће одмах писменим путем обавестити
Пружаоца услуга о насталом проблему и омогућиће преглед и отклањање недостатака
на извршеним услугама.
VIII УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Продавац-пружаоц услуга ће Наручиоцу услуга платити уговорну казну у висини
настале штете уколико из разлога који му се могу приписати у кривицу, прекорачи
уговорени рок за извршење обавезе, односно пружање услуга осигурања, које су
предмет овог уговора.
IX НАДЛЕЖНО ПРАВО И СУД
Члан 9.
За све што није изричито предвиђено и регулисано овим уговором, а везано је за посао
пружања услуга осигурања имовине и лица за потребе Наручиоца услуга, примењиваће
се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.
За решавање спорних питања која могу настати из уговора, а које уговорне стране не
успеју да реше споразумно, надлежан је Основни суд у Новом Саду.
X СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране уговорних
страна,односно, њихових овлашћених заступника.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
За Наручиоца

За Пружаоца услуга

_____________________

____________________
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке- услуге осигурања уметничких дела бр 4503-60/2015, 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.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.................................................................................................[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке- услуге осигурања уметничких дела бр 450360/2015, 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.
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X I ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ

ВРСТЕ ОСИГУРАЊА

УКУПНА ПРЕМИЈА

уметничка дела I.
Осигурање од пожара и неких других
опасности
уметничка дела I.
Осигурање од провалне крађе и разбојништва

уметничка дела I.
осигурање у транспорту од свих ризика
уметничка дела II.
Осигурање од пожара и неких других
опасности
уметничка дела II.
Осигурање од провалне крађе и разбојништва

уметничка дела II.
осигурање у транспорту од свих ризика
уметничка дела III.
осигурање у транспорту од свих ризика
УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА:
ПОРЕЗ:
УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ:

Место и датум:
Понуђача
______________________

Одговорно лице
МП

___________________________
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