МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН
Тврђава број 4, Петроварадин
ред. бр. ЈН МВ 1.2.1/2019

Централа музеја: (021)6433-145;6433-613, Водичка служба:(021) 6433-145;(021) 6433-613 e-mail:muzejgrada.ns@gmail.com

БРОЈ/NUMBER: 01-107-2/4-2019

ДАТУМ/DATE:14.03.2019.година

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга- Услуге осигуранња имовине и лица
-МАЛА ВРЕДНОСТ-ЈН МВ 1.2.1/2019
БРОЈ КД: 01-107-2/6-2019 од 12.03.2019.године

Позив и Конкурсна документација објављени на
ПЈН и интернет страници наручиоца:

12.03.2019.године

Рок за подношење понуда:
Јавно отварање понуда:

20.03.2019.године до 13:00 сати
20.03.2019.године у 14:00 сати
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у
вези са Одлуком о покретању поступка број 01-107-2/3-2019 од 04.03.2019.године. (ред.број ЈН МВ
1.2.1/2019),
-Комисија за јавну набавку образована Решењем Овлашћено лице за заступање МУЗЕЈА
ГРАДА НОВОГ САДА,ПЕТРОВАРАДИН број 01-107-2/4-2019 од 04.03.2019.године
припремила је

I ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за

јавну набавку Услуге осигуранња имовине
1.2.1/2019БРОЈ КД: 01-107-2/6-2019 од 12.03.2019.године

и

лица-МАЛА

ВРЕДНОСТ-ЈНМВ

ПРЕДМЕТ: Информација о измени конкурсне документацији за јавну набавку Услуге осигуранња
имовине и лица-МАЛА ВРЕДНОСТ-ЈН МВ 1.2.1/2019БРОЈ
КД: 01-107-2/6-2019 од
12.03.2019.године
Извршити исправку у тексту. Набавка објављена
Портала јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца www.museumns.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ од
12.03.2019.године
Комисија је уочила штампарску грешку у конкурсној документацији у делу спецификације
за партију 1, Штампање часописа – „Годишњак Музеја града Новог Сада“ унешен је грешком
број страница 320 уместо 260, и сходно томе врши исправку и измену конкурсне
документације

1. У делу Конкурсне документације на 9/132,
Стоји
Доказ: извештај о ликвидираним штетама на сајту НБС
3)
да располаже разликом између гарантних резерви и маргине солвентности на дан
31.12.2017.године, једнаком или већом од 1.500.000.000 РСД

5.5 ДОКАЗИ ЗА ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
Неопходним финансијским и пословним капацитетом сматра се:
1)

да није послoвао са губитком у последње три године пословања,

Доказ: биланс стања за ПРЕТХОДНЕ TРИ ГОДИНЕ, 2015., 2016 и 2017
2)

да има ажурност у решавању штета у 2017.години већу од 90% према извештају о
ликвидираним штетама на сајту НБС

Доказ: извештај о ликвидираним штетама на сајту НБС
3)
да располаже разликом између гарантних резерви и маргине солвентности на дан
31.12.2017.године, једнаком или већом од 1.500.000.000 РСД

Доказ:Aдекватност капитала за неживотна
31.12.2017.године, OБРАЗАЦ АК-НО/РЕ

осигурања/реосигурање,стање

на

дан

,
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врши се измена и треба да стоји
Доказ: извештај о ликвидираним штетама на сајту НБС
3)
да располаже разликом између гарантних резерви и маргине солвентности на дан
31.12.2017.године, једнаком или већом од 2.000.000.000,00 РСД

5.5 ДОКАЗИ ЗА ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
Неопходним финансијским и пословним капацитетом сматра се:
да није послoвао са губитком у последње три године пословања,

1)

Доказ: биланс стања за ПРЕТХОДНЕ TРИ ГОДИНЕ, 2015., 2016 и 2017
да има ажурност у решавању штета у 2017.години већу од 90% према извештају о
ликвидираним штетама на сајту НБС

2)

Доказ: извештај о ликвидираним штетама на сајту НБС
3)
да располаже разликом између гарантних резерви и маргине солвентности на дан
31.12.2017.године, једнаком или већом од 2.000.000.000,00 РСД

Доказ:Aдекватност капитала за неживотна
31.12.2017.године, OБРАЗАЦ АК-НО/РЕ

осигурања/реосигурање,стање

на

дан

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом.
Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Уз конкурсну документацију обавезно је приложити допис о иформацији
о измени и допуни текста конкурсне документације..
Евентуалне информације можете добити на телефоне: 021 6432–576, председник комисије
Вељко Новаковић, 021 431 – 211, локал 31, Број факса је 021 6431 – 198.

- Комисија:
1.
2.

3.

Вељко Новаковић служ. за јавн.наб, председник
Јасна Ђерманов дипл правник, члан
Феђа Киселички, члан

председник комисије
Вељко Новаковић
Доставити:
1.
2.
3.

Портал јавних набавки
Сајт Музеја
Архиви
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