REPUBLIKA HRVATSKA
Ured za opće poslove Hrvatskoga
sabora i Vlade Republike Hrvatske
Zagreb, Opatička 8
Zagreb, studeni 2017.

POZIV NA DOSTAVU INFORMATIVNE PONUDE
Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja
za potrebe Hrvatskoga sabora

1. NARUČITELJ:

HRVATSKI SABOR,
Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb,
OIB 38597506234,
putem Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike
Hrvatske, Opatička 8, 10 000 Zagreb,
OIB 03055728877.

2. KONTAKT OSOBA:

BRANKICA ANTOLKOVIĆ
Tel. 01/4569-534
Fax. 01/6303-004
e-mail: brankica.antolkovic@sabor.hr

3. OPIS PREDMETA NABAVE: Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja
za potrebe Hrvatskoga sabora.

4. KOLIČINA PREDMETA NABAVE:
Točna količina predmeta nabave naznačena je u Troškovniku.
5. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Tehničke specifikacije utvrđene su u Troškovniku.

6. VRSTA POSTUPKA
Jednostavna nabava.

7. JEZIK I PISMO PONUDE
Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
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8. TROŠKOVNIK
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TROŠKOVNIK
Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja
za potrebe Hrvatskoga sabora
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Temeljem police ponuditelj preuzima obvezu da će u okviru ugovorenih osiguranih iznosa
isplatiti po osobi u kunama za slučaj:
Redni
broj

Opis stavke

Iznos isplate po
osobi
(bez PDV-a)

Iznos isplate po
osobi
( s PDV-om)

Jedinica
Jedinična cijena
Količina
mjere
(bez PDV-a)

Cijena ponude
( bez PDV-a)

Jedinica
Količina
mjere

1.

Smrt uslijed nezgode

osoba

1

2.

Smrt uslijed bolesti

osoba

1

osoba

1

osoba

1

3.
4.

Trajni invaliditet uslijed
nezgode
Dnevna naknada za liječenje
u bolnici uslijed nezgode

5.

Iznenadna smrt zbog bolesti

osoba

1

6.

Teško bolesna stanja

osoba

1

Redni
broj

Opis stavke

1.

Godišnja premija osiguranja
po osobi

osoba

153

PDV:

CIJENA PONUDE (s PDV-om):

Mjesto i datum:
___________________________
ZA PONUDITELJA:
(Ime i prezime osobe ovlaštene za
zastupanje gospodarskog subjekta)
M.P.
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9. DODATAK TROŠKOVNIKU
Ponuditelj je dužan kao dodatak Troškovniku ovog Poziva, priložiti popis svih slučajeva
iznenadne smrti zbog bolesti, (stavka 5. Troškovnika), u kojima će osiguratelj isplatiti
ugovoreni iznos osiguraniku.
Ponuditelj je dužan kao dodatak Troškovniku ovog Poziva, priložiti popis svih slučajeva
teško bolesnih stanja, (stavka 6. Troškovnika), u kojima će osiguratelj isplatiti ugovoreni
iznos osiguraniku.

10. TRAJANJE POLICE OSIGURANJA
Polica osiguranja sklapa se na razdoblje do godine dana i to od 11.01.2018. – 10.01.2019.
godine.

11. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE
Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se brojkama.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti
(navedeno u troškovniku).

12. KRITERIJ ZA ODABIR
Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP), a koja se utvrđuje na
temelju najniže cijene.

13. ROK VALJANOSTI PONUDE
Valjanost ponude (opcija ponude) mora biti najmanje 60 dana od dana dostave ponude.
Na zahtjev javnog naručitelja, ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
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14. SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA
Ponuditelju je dozvoljeno angažiranje podugovaratelja.
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor, obvezan
je u ponudi:
- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, gore navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi, a naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o
javnoj nabavi.

15. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Plaćanje se vrši u roku 30 dana od dana dostave računa, odnosno u najkraćem roku u skladu
sa proračunskim načinom plaćanja.
Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma.
Rate premije naručitelj plaća kvartalno, u 4 jednake rate.

16. SADRŽAJ PONUDE
1.
2.
3.

Popunjen troškovnik
Dodatak troškovniku
Obrazac ponude

17. ROK ZA DOSTAVU INFORMATIVNE PONUDE
17. studenoga 2017. godine.
Dostavljena ponuda može biti i konačna.
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18. NAČIN DOSTAVE PONUDE
1.

2.
3.

Poštom na adresu Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike
Hrvatske, Opatička 8, Zagreb
S naznakom „Polica osiguranja osoba – HRVATSKI SABOR“
“NE OTVARAJ”
Osobno na adresu pisarnice Trg sv. Marka 3, Zagreb ili
Putem elektroničke pošte na adresu brankica.antolkovic@sabor.hr
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PONUDBENI LIST
1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA: Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6, Zagreb
2. NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA: ___________________________________
_____________________________________________________________________

Adresa
OIB
Broj žiro-računa
Naziv banke
Adresa za dostavu pošte
Adresa e-pošte
Kontakt osoba
Broj telefona
Broj telefaksa
3. PREDMET NABAVE: Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja za potrebe
Hrvatskoga sabora.
4. PODACI O PODUGOVARATELJIMA I PODACI O DIJELU UGOVORA (ako se dio
ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor): ____________________________
_____________________________________________________________________
5. CIJENA PONUDE (bez PDV-a): ________________________________________
6. PDV: _______________________________________________________________
7. CIJENA PONUDE (s PDV-om): ________________________________________
8. ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana od dana dostave ponude.
Mjesto i datum: _______________________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:________________________

M.P.
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Napomena:
Ako se radi o zajednici ponuditelja, ponudbeni list sadrži podatke it točke 2. ovoga priloga za svakog
člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na
dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na
dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost
ostavlja se prazno.
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