
           

Наш знак: 4278
Датум: 21.04.2016.год.

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за 
ЈНМВ 10/16-  колективно осигурање радника.

                    

               Потребно је приликом подношења понуда заменити стране бр. 28 и 29 са
странама  28А и 29А, које шаљемо у прилогу овог дописа.

                    С поштовањем. 

                                                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 10/16



           
Страна 28 А од 29

XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За јавну набавку услуга –колективно осигурање радника ЈНMВ 10/16, за потребе ЈКП
„Водовод“ Лесковац, дајем следећу

                                                                ИЗЈАВУ

Понуђач:__________________________из  _____________________  изјављујем  да
сам сагласан:

- да уз понуду доставим уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу,
без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од
10%  од  вредности  понуде,  са  клаузулом  „без  протеста“  и  „по  виђењу“  на  име
озбиљности понуде, картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено за
заступање понуђача).
  Меница за озбиљност понуде мора да важи до истека рока важења понуде. 
 
-  да  приликом  потписивања  уговора,  на  име  средства  финансијског  обезбеђења
уговора, доставим  уредно  потписану  и  регистровану  сопствену  бланко  меницу,
без  жираната  у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од
10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“
на име доброг извршења посла, картон депонованих потписа  и ОП образац (лице
овлашћено за заступање понуђача).

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Изјављујем да сам сагласан да у случају одустанка, повлачења или измене понуде
након истека рока за подношење понуда или у случају да не потпишем уговор када
понуда  буде  изабрана  као  најповољнија,односно,  у  случају   неизвршавања
уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује
средство финансијског обезбеђења.

У ________________ Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. ______________________

Напомене:  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.



Страна 29 А од 29

XII ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА  -  ВРСТА  И  ОПИС  УСЛУГА КОЈИ СУ
ПРЕДМЕТ ЈНМВ - КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА 10/16 

Смрт услед 
незгоде

Трајни 
инвалидитет

Дневна 
надокнада

Трошкови 
лечења

Месечна 
премија по 
запосленом

Годишња 
премија по 
запосленом 
раднику (350)

Цена (без 
пореза)

300.000,00 500.000,00 500,00 50.000,00

                                                                                               СВЕГА ____________________

                                                                                               ПОРЕЗ_____________________
 
                                                                                               УКУПНО___________________ 

                                                                                                                              
                                                                                                           
           

Запослени радници су покривени осигурањем од 00:24 сата.

     

У ________________    Одговорно лице Понуђача

Дана: _____________ М.П.    ______________________


