ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

ЈП «Ада Циганлија»
11000 Београд
Ада Циганлија бр. 2
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- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -
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Партија 2 – Услуге осигурања пловних објеката
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/15, 68/2015, 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. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 675/3 од 24.06.2019. године и Решења о именовању комисије
за јавну набавку број 675/4 од 24.06.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавк мале вредности ДОБАРА
Услуге осигурања (по партијама),
ЈНМВ:31/У06/1, од 24.06.2019. године
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

OДЕЉАК I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Назив Наручиоца: ЈП "Ада Циганлија", Београд, Ада Циганлија бр. 2
ПИБ Наручиоца: 100115129
Матични број Наручиоца: 07451440
Интернет страница Наручиоца: www.аdaciganlija.rs
Контакт (лице или служба): Љиљана Јелић, javnenabavke@adaciganlija.rs, 011/7857220
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
На основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015), предметна јавна набавка се спроводи као поступак
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима.
3. ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка УСЛУГА.
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка УСЛУГА – Услуге осигурања (по партијама).
5. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
ОРН: 66510000 – Услуге осигурања
6. БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка број – ЈНМВ 31/У06/1, од 24.06.2019. године.
7. ЈАВНА НАБАВКА - ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована у 2 (две) партије.
Партија 1: Услуге осигурања имовине и средстава, осигурање лица и
осигурање возила
Партија 2: Услуге осигурања пловних објеката

8. НАПОМЕНА УКОЛИКО ЈЕ У ПИТАЊУ РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА
Јавна набавка Услуге осигурања (по партијама), није резервисана за установе,
организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
9. НАПОМЕНА УКОЛИКО СЕ СПРОВОДИ ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА
Није предвиђена електронска лицитација.
6. КОНТАКТ ЛИЦЕ:
Љиљана Јелић, javnenabavke@adaciganlija.rs, 011/7857-220
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка УСЛУГА – Услуге осигурања (по партијама).
2. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
ОРН: 66510000 – Услуге осигурања
3. БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка број – ЈНМВ 31/У06/1, од 24.06.2019. године.
4. ЈАВНА НАБАВКА - ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована у 2 (две) партије.
Партија 1: Услуге осигурања имовине и средстава, осигурање лица и
осигурање возила
Партија 2: Услуге осигурања пловних објеката
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ПЕРИОД ПРУЖАЊА
УСЛУГЕ И СЛ.
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка УСЛУГА – Услуге осигурања (по партијама).
2. КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА:
Количина и опис предмета јавне набавке – Услуге осигурања (по партијама) дат
је у техничкој спецификацији.

3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:
Контрола пружања услуге врши се од стране Комисије именоване од стране
Наручиоца.

4. ПЕРИОД И НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГЕ:
Дефинисани су код сваке партије појединачно.

_______________________________________ 5 | 69

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 1. - Услуге осигурања имовине и средстава, возила и осигурање лица.
Услуге осигурања имовине и средстава
Осигурање од пожара и других опасности

А

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Зграде масивне категорије

195.980.125,72

2

“Фаст парк“

227.909.020,10

3

Објекти мешовите и слабе градње
Излив воде из инасталација за зграде масивне градње
„на први ризик“
Поплаве и бујице за зграде масивне градње „на први
ризик“

87.418.537,57

Поплаве и бујице за „фаст парк“ на „први ризик“

11.395.451,01

4
5
6
7
8
9
10

Излив воде из инсталација за објекте мешовите и
слабе градње на „први ризик“
Поплаве и бујице за објекте мешовите и слабе градње
на „први ризик“
Допунски ризик удар непознатог моторног возила
Откуп амопртизоване вредности код делимичних
штета

9.799.006,29
9.799.006,29

4.370.926,88
4.370.926,88

Укупно без / са ПДВ-ом
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Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

А

ОБЈЕКТИ НИСКОГРАДЊЕ

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Нискоградња

134.773.643,10

2

Допунски ризик поплаве и бујице на „први ризик“

3

Откуп амортизоване вредности код делимичних штета

Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

6.738.682,16

Укупно без / са ПДВ-ом

А

ОПРЕМА

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Намештај и остала опрема

2

Машине и апарати

3

Слике
Допунски ризик излив воде из инсталација на први
ризик за опрему на први ризик
Допунски ризик поплаве и бујице за опрему на „први
ризик“
Откуп амортизоване вредности код делимичних штета

4
5
6

19.366.261,94
83.619.204,67
273.437,11
5.162.945,19
5.162.945,19

Укупно без / са ПДВ-ом
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Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

А

ЗАЛИХЕ

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Залихе горива

2

Залихе потрошног материјала

3
4
5

Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

1.200.000,00
13.000.000,00

Допунски ризик излив воде из инсталација за залихе
потрошног материјала
Допунски ризик поплаве и бујице за залихе горива
Допунски ризик поплаве и бујице за залихе
потрошног материјала

650.000,00
60.000,00
650.000,00

Укупно без / са порезом

А

ОСИГУРАЊЕ ОД ОПАСНОСТИ ЛОМА

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Механичке инсталације грађевинског објекта

28.339.866,33

2

Машине и апарати

83.619.204,67

3

Откуп амортизоване вредности код делимичних штета
Укупно без / са ПДВ-ом
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Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

А

ОСИГУРАЊЕ ОД ОПАСНОСТИ ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И
РАЗБОЈНИШТВА

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Намештај, машине и апарати на „први ризик“

2

Слике

3

Новац и новчане вредности у благајни
Новац и новчане вредности у закључаним
сместиштима
Новац и новчане вредности за време манипулације
Новац и новчане вредности за време преноса
Залихе горива на „први ризик“
Залихе потрошног материјала на „први ризик“
Откуп одбитне франшизе

4
5
6
7
8
9

Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

10.298.546,66
273.437,11
1.200.000,00
400.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
120.000,00
1.300.000,00

Укупно без / са порезом

А

ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Рачунари

17.858.791,00

2

Откуп амортизоване вредности код делимичних штета

3
Укупно без / са ПДВ-ом
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Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

– Основни премијски степен)

Врста возила

Рег. Бр.

Датум истека
осигурања због
техничког прегледа

Година производње

1.

Мултикар за вршење рада,
нема тахограф јер нема
носивост

2000

74

0

Теретно
радна
машина

BG 1008
IH

17.07.

2007

////////////

2.

Yamaha Neos YN50F

49,45

2,3

0

мопед

BG 069 98

17.07.

2012

////////////

3.

Piaggio FLY 50 4T

50

3,2

0

мопед

BG 099 73

17.07.

2014

////////////

4.

Yamaha Neos YN50F

49

2,3

0

мопед

BG 009 59

17.07.

2009

////////////

5.

Yamaha Neos YN50F

49

2,3

0

мопед

BG 120-81

17.07.

2009

////////////

6.

Piaggio teski tricikl

218

7

0,7

BG 19 126

17.07.

2002

////////////

7.

Piaggio teski tricikl

218

7

0,7

BG 19 127

17.07.

2002

////////////

8.

Мултикар FUMO carier

2800

78

2,4

камион

21.07.

2006

////////////

9.

Мултикар теретно -М26.4
А10.14х4 стари тип

2800

78

1,8

камион

21.07.

2004

////////////

10.

Мултикар теретно FUMO carier

2800

78

2,4

камион

BG 1008 IJ

21.07.

2006

////////////

11.

Piaggio QUARGO - QUARZ 50

686

13

0

Теретно
тешки
мотоцикл

BG 895 CŠ

21.07.

2015

////////////

Редни
број

Врста возила, радне машине

Носивост
/T/

у динарима
без ПДВ-а

Снага мотора

у динарима без
ПДВ-а

/kW/

Годишња
премија
ОСИГУРАЊЕ
СВИХ
СТАКАЛА /
КАСКО
ОСИГУРАЊЕ

Запремина
мотора

Јединична цена
услуге –
годишња
премија на
обавезно
осигурање

/ccm/

Услуге осигурања возила: основно обавезно осигурање- (П-4

Тешки
трицикл
Тешки
трицикл

BG 1006
LŠ
BG 1008
HŽ
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

12.

Kомби IVECO DAILY 29L9V

2798

66

1,025

теретно

BG 1120
ŠE

21.07.

2000

////////////

13.

Yamaha Neos YN50F

49

2,3

0

мопед

BG 009 57

25.07.

2009

////////////

14.

Ауто приколица GALEB

0

0

0,75

приколица

AM 114 BG

25.07.

2012

////////////

15.

Piaggio skuter ZIP 50 2T

49

3

0

мопед

BG 052 94

25.07.

2003

////////////

16.

Piaggio skuter ZIP NSP 50

49

3

0

мопед

BG 052 95

25.07.

2003

////////////

17.

Piaggio skuter ZIP NSP 50

49

3

0

мопед

BG 052 93

25.07.

2003

////////////

18.

Piaggio skuter ZIP 50 4T

50

2,6

0

мопед

BG 060 02

25.07.

2006

////////////

19.

Yamaha Neos YN50F

49

2,3

0

мопед

BG 009 65

25.07.

2009

////////////

20.

FIAT 500L 1,4 POP STAR

1368

70

0

путничко

BG 1123
LS

01.08.

2017

КАСКО
ОСИГУРАЊЕ

0

0

4

приколица

BG 91 AВВ

24.08.

2015

////////////

2500

28,5

0

трактор

BG 393 DH

24.08.

1994

////////////

2500

28,5

0

трактор

BG 393 DI

24.08.

1994

////////////

21.
22.
23.

Приколица Мајевица са
продуженим страницама
- не треба технички
IMT (traktor 539) JUNIP
Zuti vozic
IMT (traktor 539) JUNIP
Crveni vozic

24.

I вагон жути возић

0

0

0

вагон

ВВ 540 BG

30.08.

1994

////////////

25.

II вагон жути возић

0

0

0

вагон

ВВ 541 BG

30.08.

1994

////////////

26.

III вагон жути возић

0

0

0

вагон

ВВ 542 BG

30.08.

1994

////////////

27.

I вагон црвени возић

0

0

0

вагон

ВВ 543 BG

30.08.

1994

////////////

28.

II вагон црвени возић

0

0

0

вагон

ВВ 544 BG

30.08.

1994

////////////

29.

III вагон црвени возић

0

0

0

вагон

ВВ 545 BG

30.08.

1994

////////////
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

30.

Трактор SOLIS 50-4WD
- не треба технички –
Само осигурање

2893

35

0

трактор

BG AAX 66

27.09.

2013

***
ОСИГУРАЊЕ
СТАКАЛА

31.

Piaggio skuter LIBERTY

49

3,4

0

мопед

BG 062 58

03.10.

2006

////////////

32.

Piaggio MP3 500 LT

493

29,5

0

Тешки
трицикл

BG 22 046

03.10.

2015

////////////

33.

PIAGGIO LIBERTY 50 IGET

50

2,4

0

мопед

BG 136 03

06.10.

2017

////////////

34.

PIAGGIO LIBERTY 50 IGET

50

2,4

0

мопед

BG 136 04

06.10.

2017

////////////

124

7,6

0

мопед

BG 22 084

14.10.

2015

////////////

0

2

0

мопед

BG 108 94

26.10.

2015

////////////

35.
36.

Piaggio skuter LIBERTY 125 3V
4T
EYNEN VAX – електрични
скутер

37.

Piaggio FLY 50 4T

50

3,2

0

мопед

BG 099 72

31.10.

2014

////////////

38.

Skoda Fabia 1.9 SDI

1900

47

0

путничко

BG 1179
BE

14.11.

2007

***
ОСИГУРАЊЕ
СТАКАЛА

39.

Мултикар теретно FUMO
CARRIER

2800

78

2,4

камион

BG 1042
RT

16.11.

2006

////////////

40.

VW CADY 2.0 SDI

1968

51

0,8

теретно

BG 658 OŠ

17.11.

2007

41.

Skoda Fabia 1.9 TDI

1900

75

0

путничко

BG 520 EU

04.12.

2007

42.

Skoda Karoq 2,0 TDI 4x4

1968

110

0

путничко

12.12.

2018

43.

Skoda Yeti outdoor ambition
2,0 TDI

1995

110

0

путничко

08.04.

2017

44.

Piaggio skuter

49

3,3

0

мопед

BG 096 25

08.04.

2003

////////////

45.

Yamaha Xenter

150

11,6

0

мопед

BG 10 753

24.04.

2012

////////////

BG 1541
MJ
BG 1079
TP
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***
ОСИГУРАЊЕ
СТАКАЛА
***
ОСИГУРАЊЕ
СТАКАЛА
КАСКО
ОСИГУРАЊЕ
КАСКО
ОСИГУРАЊЕ

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

46.

Комбинована радна машина
HMK102B

4400

74,5

0

Радна
машина

BG ACG 63

08.05.

2017

////////////

47.

Трактор Раковица
- не треба технички

3300

47

0

трактор

BG AAZ 47

20.05.

2005

***
ОСИГУРАЊЕ
СТАКАЛА

48.

Приколица Мајевица са
страницама
- не треба технички

0

0

4

приколица

BG 15 AAA

20.05.

2005

////////////

49.

EYNEN UG-EV09 MOTION –
електрични скутер

0

2

0

мопед

2015

////////////

50.

KUBOT B2311 HDB E2 –
Трактор са кабином

1500

21,5

0

трактор

2017

51.

KUBOT B2311 HDB E2 –
Трактор са кабином

1500

21,5

0

трактор

2017

52.

Iveco 35 S 12 D

2300

85

теретно

2019

53.

Iveco 35 S 12 D

2300

85

теретно

2019

54.

Iveco ML 180 E 25

6000

180

теретно

2019

55.

Skoda Roomster
(za obezbedjenje)

1422

51

0,64

теретно

BG 029 VB

Истекла
полиса

2008

////////////

56.

Yamaha Neos YN50F

49

2,3

0

мопед

BG 009 56

Истекла
полиса

2009

////////////

***
ОСИГУРАЊЕ
СТАКАЛА
***
ОСИГУРАЊЕ
СТАКАЛА
***
ОСИГУРАЊЕ
СТАКАЛА
***
ОСИГУРАЊЕ
СТАКАЛА
***
ОСИГУРАЊЕ
СТАКАЛА

НАПОМЕНА:
* - ПРИКОЛИЦА НЕМА ТАБЛИЦЕ – ТРЕБА ДА СЕ УРАДИ ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА
** ЗА СТАВКE РЕДНИ БРОЈ 20, 42 и 43 ПОТРЕБНО ЈЕ УНЕТИ ВРЕДНОСТ ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА БЕЗ УЧЕШЋА У ШТЕТИ СА
ДОПУНСКИМ ОСИГУРАЊЕМ ЗА КРАЂУ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
*** ВОЗИЛА ЗА КОЈА ЈЕ У ТАБЕЛИ НАВЕДЕНО И ОСИГУРАЊЕ СВИХ СТАКАЛА, ОСИГУРАНА СУМЕ ИЗНОСИ 30.000,00 ДИНАРА ЅА
СВАКО ПОЈЕДИНАЧНО ВОЗИЛО.

_______________________________________ 13 | 65

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)
Услуге осигурања лица (запослених)
Предмет набавке је осигурање 80 запослених лица (према кадровској евиденцији Наручиоца), од последица несрећног случаја –
незгоде и допунско осигурање запослених у ЈП „Ада Циганлија“, у трајању од 12 месеци.

1

Колективно осигурање запослених:
1. од последица несрећног случаја (незгоде): смрт, инвалидитет, дневна
накнада
2. животно осигурање: смрт услед болести
3. допунско здравствено осигурање: хируршке интервенције и теже болести
при обављању редовних послова и изван обављања редовних послова
запослени морају бити осигурани за време рада и ван рада – 24 часа
2

1

Смрт услед несрећног случаја

375.000,00

2

Инвалидитет

750.000,00

3

Ризик смрти услед болести – приступна просечна старост 43 године

200.000,00

4

Дневна накнада

5

Хирушке интервенције

100.000,00

6

Теже болести

100.000,00

7

Трошкови лечења последица несрећног случаја

Редни
број.

Осигурана сума за једно
осигурано лице

3

300,00

20.000,00

Осигурање се врши у складу са Општим условима за осигурање лица од последица несрећног случаја и Условима за осигурање за случај
болести и хирушких интервенција.
Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења Уговора досави Опште услове за осигурање лица од последица несрећног случаја и
Услове за осигурање за случај болести и хирушких интервнција.
Осигурање треба да покрива осигурање запослених свуда и на сваком месту, непрекидно 24 сата (основни ризици и допунско здравствено
осигурање), у складу са подацима из понуде.
Осигуравач је у обавези да након сваког пријављеног случаја, редовно доставља Наручиоцу, односно лицу задуженином за праћење
уговора, извештај о решеном случају.
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

Партија 2. - Услуге осигурања пловних објеката (обавезно осигурање)

Редни
број.

Врста пловила

Година
производње

Запремина
/ccm/

Снага
мотора
/kw/

Дозвољена
носивост
/Т/

Регистарска
ознака

Датум осигурања
- регистрација до

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Скутер за воду YAMAHA

2012

1100

75

0,20

BG 890 E

/

2

Скутер за воду YAMAHA

2012

1100

75

0,20

BG 894 E

/

3

Скутер за воду YAMAHA

2012

1100

75

0,20

BG 892 E

/

_______________________________________ 15 | 65

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке ЗА ПАРТИЈУ 1. И ПАРТИЈУ 2.,
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

3.

4.

5.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);
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) ЗЈН);
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) ЗЈН);
Да је поштовао
обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време. подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Да понуђач има важећу дозволу
надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне
набавке
(важећу
дозволу
Народне
банке
Србије
за
обављање делатности осигурања
која је предмет јавне набавке).

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
*Поред наведеног обрасца изјаве о
испуњености обавезних и додатних
услова у предментом поступку јавне
набавке, понуђач је дужан да достави:

-ДОЗВОЛУ
НБС
за
обављање
делатности која је предмет јавне набавке
и
-ПОТВРДУ НБС да је издата дозвола
важећа.
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

ДОДАТНИ УСЛОВИ (Партија 1)
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

2.

3.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1а) Да је понуђач на дан 31.12.2018.
године имао разлику расположиве и
захтеване маргине солвентности за
неживотна осигурања/реосигурање у
висини од најмање 600.000.000,00
динара;
1б) Да понуђач има ажурност у
решавању штета преко 90% у 2016
години. Ажурност у решавању штета се
утврђује на бази података са сајта НБС,
према следећој формули:
А (решене штете) + Б (одбијене и
сторниране штете) / Ц (пријављене
штете) + Д (резервисане штете на
крају претходне године) * 100
Напомена:
Код
достављања
заједничке понуде или понуде са
подизвођачем,подаци за сваког члана
се уносе у формулу на следећи начин:
(А+А1+А2...)+
(Б+Б1+Б2...)/
(Ц+Ц1+Ц2 ..)+ ( Д+Д1+Д2..).
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач
располаже
довољним
пословним капацитетом, ако поседује:
- Усаглашен систем пословања са
захтевом стандарда ЕН ИСО 9001;
- Поседује важећи стандард ИСО
10002
за
поступање
по
приговорима потрошача;
- Закључене уговоре у току 2018.
године са најмање две полисе
осигурања имовине - осигурања
грађевинских објеката и опреме од
ризика пожара и неких других
опасности са сумом осигурања од
минимум 1.000.000.000,00 динара.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач
располаже
довољним
кадровским капацитетом, ако пре
упућивања позива за достављање
понуда, има најмање 9 запослених или
радно ангажованих лица и то: 2
дипломирана
правника
или
економисте, 2 запослена инжењера
машинске
струке,
2
запослена
инжењера грађевинске струке, 2
запослена инжењера електротехничке
струке и 1 лекар цензор.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI)
ове конкурсне документације), којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава
све додатне услове за
учешће у поступку јавне набвке из
табеле.
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

ДОДАТНИ УСЛОВИ (Партија 2)
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач
располаже
довољним
пословним капацитетом, ако пре
упућивања позива за достављање
понуда, у претходне три године (2016,
2017 и 2018) пружио услуге која су
предмет јавне набавке у минималној
вредности од 100.000,00 динара без
пореза.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI)
ове конкурсне документације), којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава
све додатне услове за
учешће у поступку јавне набвке из
табеле.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА
➢
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2,
3, 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних
у табеларном приказу додатних услова, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач
доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1.
тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН и додатне услове дефинисане овом
конкурсном документацијом.
➢
Испуњеност обавезаног услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке из чл. 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. табеларном
приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем фотокопије фотокопије
ДОЗВОЛЕ -Решења НБС за обављање делатности која је предмет јавне набавке
и ПОТВРДЕ НБС да је издата дозвола важећа.
➢
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН, а додатне
услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом и доставити доказ о испуњености
услова из чл. 75. став 1. тачка 5. ЗЈН - фотокопије ДОЗВОЛЕ -Решења НБС за
обављање делатности која је предмет јавне набавке и ПОТВРДЕ НБС да је издата
дозвола важећа.
➢
Понуђач у групи понуђача мора испуњавати обавезне услове из члана 75.
став 1. тачка 1 до 4., додатне услове група понуђача испуњава заједно.
➢
Услов из члана 75.став 1. Тачка 5. Овог Закона дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
➢
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.
➢
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о
испуњености услова, а може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави доказе како су
наведени, у тексту који следи:
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• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)
Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
2)
Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена:
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3)
Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Чл. 75. ст. 1. тач.5) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – ДОКАЗ
ДОЗВОЛА -Решење НБС за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
ПОТВРДА НБС да је издата дозвола важећа.
• ДОДАТНИ УСЛОВИ
Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
додатних услова –
• Образац АК-НО/РЕ – адекватност капитала за неживотна осигурања са стањем на
дан 31.12.2018. године.
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Финансијски капацитет, услов под редним бројем 2. (понуђач има ажурност у решавању
штета преко 90% у 2018 години)- Извод са сајта НБС.
Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
додатних услова –
• Фотокопија сертификата ЕН ИСО 9001,
• Фотокопија сертификата ЕН ИСО 10002,
• Изјава понуђача потписана и оверена од стране овлашћеног лица са називима
уговарача, бројем полисе, сумом осигурања и
• фотокопија полисе.
Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
додатних услова –
•

Списак запослених или радно ангажованих лица оверен од стране овлашћеног
лица са фотокопијама пријаве на обавезно осигурање и фотокопијама уговора о
радном ангажовању.

Партија 2
Додатни услов - доказ
Пословни капацитет
- Списак купаца, наручилаца, са навођењем броја и датума уговора, вредности
уговора на мемеорандуму понуђача и потврдама Наручилаца да су услуге које су
предмет набавке пружене.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач који је регистрован у регистру понуђача није дужан да доставља доказе који
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
• Доказе за испуњеност обавезних услова из чл.75.став 1. тачка 1 до 4,
интернет страница www. apr.gov.rs ,
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ
1.

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,Најнижа
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена
цена без ПДВ-а.
2.
Елементи критеријума, односно начин 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 исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понуди дужи рок рок плаћања. Уколико две
или више понуда имају исти рок плаћања, наручилац ће доделити уговор понуђачу
који је понудио краћи рок за финансијску ликвидацију штете настале услед осигураног
случаја. Уколико две или више понуда имају и исти рок за финансијску ликвидацију
штете наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок плаћања и рок за
финансијску ликвидацију штете. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАСЦИ и ДОКУМЕНТИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ
ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине попуњени, потписани и оверени следећи обрасци:
(ПАРТИЈА 1, ПАРТИЈА 2);
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Образац понуде (Образац 1);
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2),
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); -није обавезан елемент понуде;
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6),
уколико се понуда подноси са подизвођачем.
Модел уговора,
ДОЗВОЛЕ -Решења НБС за обављање делатности која је предмет јавне
набавке
ПОТВРДА НБС да је издата дозвола важећа.

Напомена 1:
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) и 2)
ЗЈН и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
•

опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Напомена 2:

Образац трошкова припреме понуде Образац 3. не представља
обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде
достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и
печатом оверен Образац трошкова припреме понуде Образац 3,
сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

_______________________________________ 23 | 69

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

ОБРАЗАЦ 1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПАРТИЈА 1
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Услуге
осигурања – Партија 1 - Услуге осигурања имовине и средстава, осигурање лица
и осигурање возила, ЈНМВ 31/У06/1, од 24.06.2019. године.

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

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

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 који ће
извршити подизвођач:
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)
2.

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.

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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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуге осигурања – Партија 2 Услуге осигурања
имовине и средстава, осигурање лица и осигурање возила
Укупна цена услуге осигурања по
рекапитулацији, без пореза на премију
Укупна цена услуге осигурања по
рекапитулацији, са порезом на премију
Рок важења понуде:
Напомена: не може бити краћи од 30
дана од дана отварања понуда.
Рок у коме је осигураник дужан да
пријави штету по осигурањима који
су предмет јавне набавке:
Време за исплату одштетног захтева
- рок за финансијску ликвидацију
штете: не дуже од 20 дана од дана од
дана пријема одштетног захтева и
комплетне пратеће документације
Рок и начин плаћања: Плаћање се
врши уплатом на рачун понуђача.
▪ Плаћање годишње премије осигурања
ће се извршити по издатим полисама
и фактурама у року од највише 45
дана од дана издавања исправне
фактуре, за осигурање имовине и
средстава, осигурање лица;
▪ за осигурање возила, по извршеној
регистрацији, издатој полиси за свако
појединачно возило, сукцесивно, у
року не дужем од 15 дана од дана
пријема исправне фактуре.

_______________________
дана од дана отварања понуде
(попунити)
__________________
Време за исплату одштетног захтева
____________ дана од дана пријема
одштетног
захтева
наручиоца
и
пратеће документације.
Рок и начин плаћања: Плаћање се
врши уплатом на рачун понуђача.
▪ Плаћање
годишње
премије
осигурања ће се извршити по
издатим полисама и фактурама у
року од највише 45 дана од дана
издавања исправне фактуре, за
осигурање имовине и средстава,
осигурање лица;
▪ за
осигурање
возила,
по
извршеној регистрацији, издатој
полиси
за
свако
појединачно
возило, сукцесивно, у року не дужем
од 15 дана од дана пријема
исправне фактуре.

Образац структуре цене саставни је део понуде

Датум:

Потпис понуђача:
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.
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

ОБРАЗАЦ 1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПАРТИЈА 2
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Услуге
осигурања – Партија 2 - Услуге осигурања пловних објеката, ЈНМВ 31/У06/1, од
24.06.2019. године.

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

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

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 који ће
извршити подизвођач:
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)
2.

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.

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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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуге осигурања – Партија 2 Услуге осигурања
пловних објеката.
Укупна цена услуге осигурања по
рекапитулацији, без пореза на премију
Укупна цена услуге осигурања по
рекапитулацији, са порезом на премију
Рок важења понуде:
Напомена: не може бити краћи од 30
дана од дана отварања понуда.
Рок у коме је осигураник дужан да
пријави штету по осигурањима који
су предмет јавне набавке:
Време за исплату одштетног захтева
- рок за финансијску ликвидацију
штете: не дуже од 20 дана од дана од
дана пријема одштетног захтева и
комплетне пратеће документације
Рок и начин плаћања: Плаћање се
врши уплатом на рачун понуђача.
Плаћање годишње премије осигурања ће
се извршити по издатим полисама и
фактурама у року од највише 45 дана
од дана издавања исправне фактуре,

_______________________
дана од дана отварања понуде
(попунити)
__________________
Време за исплату одштетног захтева
____________ дана од дана пријема
одштетног
захтева
наручиоца
и
пратеће документације.
Рок и начин плаћања: Плаћање се
врши уплатом на рачун понуђача.
Плаћање годишње премије осигурања
ће се извршити по издатим полисама и
фактурама у року од највише 45 дана
од
дана
издавања
исправне
фактуре

Образац структуре цене саставни је део понуде

Датум:

Потпис понуђача:
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.
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

ОБРАЗАЦ 2 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – Партија 1
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 1 - Услуге осигурања имовине и средстава, осигурање лица и осигурање возила.
Услуге осигурања имовине и средстава
Осигурање од пожара и других опасности

А

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Зграде масивне категорије

195.980.125,72

2

“Фаст парк“

227.909.020,10

3

Објекти мешовите и слабе градње
Излив воде из инасталација за зграде масивне градње
„на први ризик“
Поплаве и бујице за зграде масивне градње „на први
ризик“

87.418.537,57

Поплаве и бујице за „фаст парк“ на „први ризик“

11.395.451,01

4
5
6

9

Излив воде из инсталација за објекте мешовите и
слабе градње на „први ризик“
Поплаве и бујице за објекте мешовите и слабе градње
на „први ризик“
Допунски ризик удар непознатог моторног возила

10

Откуп амортизоване вредности код делимичних штета

7
8

9.799.006,29
9.799.006,29

4.370.926,88
4.370.926,88

Укупно без / са порезом
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Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

Б

ОБЈЕКТИ НИСКОГРАДЊЕ

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Нискоградња

134.773.643,10

2

Допунски ризик поплаве и бујице на „први ризик“

3

Откуп амортизоване вредности код делимичних штета

Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

6.738.682,16

Укупно без / са порезом

В

ОПРЕМА

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Намештај и остала опрема

2

Машине и апарати

3

Слике
Допунски ризик излив воде из инсталација на први
ризик за опрему на први ризик
Допунски ризик поплаве и бујице за опрему на „први
ризик“
Откуп амортизоване вредности код делимичних штета

4
5
6

19.366.261,94
83.619.204,67
273.437,11
5.162.945,19
5.162.945,19

Укупно без / са порезом
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Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

Г

ЗАЛИХЕ

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Залихе горива

2

Залихе потрошног материјала

3
4
5

Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

1.200.000,00
13.000.000,00

Допунски ризик излив воде из инсталација за залихе
потрошног материјала
Допунски ризик поплаве и бујице за залихе горива
Допунски ризик поплаве и бујице за залихе
потрошног материјала

650.000,00
60.000,00
650.000,00

Укупно без / са порезом

Д

ОСИГУРАЊЕ ОД ОПАСНОСТИ ЛОМА

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Механичке инсталације грађевинског објекта

28.339.866,33

2

Машине и апарати

83.619.204,67

3

Откуп амортизоване вредности код делимичних штета
Укупно без / са порезом
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Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

Ђ

ОСИГУРАЊЕ ОД ОПАСНОСТИ ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И
РАЗБОЈНИШТВА

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Намештај, машине и апарати на „први ризик“

2

Слике

3

Новац и новчане вредности у благајни
Новац и новчане вредности у закључаним
сместиштима
Новац и новчане вредности за време манипулације
Новац и новчане вредности за време преноса
Залихе горива на „први ризик“
Залихе потрошног материјала на „први ризик“
Откуп одбитне франшизе

4
5
6
7
8
9

Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

10.298.546,66
273.437,11
1.200.000,00
400.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
120.000,00
1.300.000,00

Укупно без / са порезом

Е

ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Сума
осигурања

Премија
осигурања без
пореза на премију
за 12 месеци

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Рачунари

17.858.791,00

2

Откуп амортизоване вредности код делимичних штета

3
Укупно без / са порезом
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Премија
осигурања са
порезом на
премију за 12
месеци
(5)

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

Рекапитулација 1
(унети премију без пореза)

А) ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Б) ОБЈЕКТИ НИСКОГРАДЊЕ
В) ОПРЕМА
Г) ЗАЛИХЕ
Д) ОСИГУРАЊЕ ОД ОПАСНОСТИ ЛОМА
Ђ) ОСИГУРАЊЕ ОД ОПАСНОСТИ
ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА
Е) ОСИГУРАЊЕ РАЧУНАРА И
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

УКУПНО без пореза
Порез
УКУПНО са порезом
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

Снага
мотора
/kW/

Врста возила

Рег. бр.

/T/

Датум истека
осигурања због
техничког прегледа

Година производње

1.

Мултикар за вршење рада,
нема тахограф јер нема
носивост

2000

74

0

Теретно
радна
машина

BG 1008
IH

17.07.

2007

2.

Yamaha Neos YN50F

49,45

2,3

0

мопед

BG 069
98

17.07.

2012

3.

Piaggio FLY 50 4T

50

3,2

0

мопед

17.07.

2014

4.

Yamaha Neos YN50F

49

2,3

0

мопед

17.07.

2009

5.

Yamaha Neos YN50F

49

2,3

0

мопед

17.07.

2009

6.

Piaggio teski tricikl

218

7

0,7

17.07.

2002

7.

Piaggio teski tricikl

218

7

0,7

17.07.

2002

8.

Мултикар FUMO carier

2800

78

2,4

камион

21.07.

2006

9.

Мултикар теретно -М26.4
А10.14х4 стари тип

2800

78

1,8

камион

21.07.

2004

Мултикар теретно FUMO carier

2800

78

2,4

камион

21.07.

2006

0

Теретно
тешки
мотоцикл

21.07.

2015

Редни
број

10.
11.

Врста возила, радне машине

Piaggio QUARGO - QUARZ 50

686

13

Носивост

Запремина
мотора

– Основни премијски степен)

/ccm/

1. Услуге осигурања возила - обавезно осигурање (П-4

Тешки
трицикл
Тешки
трицикл

BG 099
73
BG 009
59
BG 12081
BG 19
126
BG 19
127
BG 1006
LŠ
BG 1008
HŽ
BG 1008
IJ
BG 895
CŠ

Јединична
цена услуге
– годишња
премија на
обавезно
осигурање

Јединична
цена услуге
– годишња
премија на
обавезно
осигурање

у динарима
без пореза

у динарима
са порезом
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)
12.

Kомби IVECO DAILY 29L9V

2798

66

1,025

теретно

BG 1120
ŠE

21.07.

2000

13.

Yamaha Neos YN50F

49

2,3

0

мопед

BG 009
57

25.07.

2009

14.

Ауто приколица GALEB

0

0

0,75

приколица

AM 114
BG

25.07.

2012

15.

Piaggio skuter ZIP 50 2T

49

3

0

мопед

25.07.

2003

16.

Piaggio skuter ZIP NSP 50

49

3

0

мопед

25.07.

2003

17.

Piaggio skuter ZIP NSP 50

49

3

0

мопед

25.07.

2003

18.

Piaggio skuter ZIP 50 4T

50

2,6

0

мопед

25.07.

2006

19.

Yamaha Neos YN50F

49

2,3

0

мопед

25.07.

2009

20.

FIAT 500L 1,4 POP STAR

1368

70

0

путничко

01.08.

2017

21.

Приколица Мајевица са
продуженим страницама
- не треба технички

0

0

4

приколица

BG 91
AВВ

24.08.

2015

22.

IMT (traktor 539) JUNIP
Zuti vozic

2500

28,5

0

трактор

BG 393
DH

24.08.

1994

23.

IMT (traktor 539) JUNIP
Crveni vozic

2500

28,5

0

трактор

24.08.

1994

24.

I вагон жути возић

0

0

0

вагон

30.08.

1994

25.

II вагон жути возић

0

0

0

вагон

30.08.

1994

26.

III вагон жути возић

0

0

0

вагон

30.08.

1994

27.

I вагон црвени возић

0

0

0

вагон

30.08.

1994

28.

II вагон црвени возић

0

0

0

вагон

30.08.

1994

BG 052
94
BG 052
95
BG 052
93
BG 060
02
BG 009
65
BG 1123
LS

BG 393
DI
ВВ 540
BG
ВВ 541
BG
ВВ 542
BG
ВВ 543
BG
ВВ 544
BG
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)
29.

III вагон црвени возић

0

0

0

вагон

ВВ 545
BG

30.08.

1994

30.

Трактор SOLIS 50-4WD
- не треба технички –
Само осигурање

2893

35

0

трактор

BG AAX
66

27.09.

2013

31.

Piaggio skuter LIBERTY

49

3,4

0

мопед

03.10.

2006

32.

Piaggio MP3 500 LT

493

29,5

0

Тешки
трицикл

03.10.

2015

33.

PIAGGIO LIBERTY 50 IGET

50

2,4

0

мопед

06.10.

2017

34.

PIAGGIO LIBERTY 50 IGET

50

2,4

0

мопед

06.10.

2017

124

7,6

0

мопед

14.10.

2015

0

2

0

мопед

26.10.

2015

31.10.

2014

14.11.

2007

16.11.

2006

17.11.

2007

04.12.

2007

12.12.

2018

35.
36.

Piaggio skuter LIBERTY 125 3V
4T
EYNEN VAX – електрични
скутер

BG 062
58
BG 22
046
BG 136
03
BG 136
04
BG 22
084
BG 108
94
BG 099
72
BG 1179
BE
BG 1042
RT
BG 658
OŠ
BG 520
EU
BG 1541
MJ

37.

Piaggio FLY 50 4T

50

3,2

0

мопед

38.

Skoda Fabia 1.9 SDI

1900

47

0

путничко

39.

Мултикар теретно FUMO
CARRIER

2800

78

2,4

камион

40.

VW CADY 2.0 SDI

1968

51

0,8

теретно

41.

Skoda Fabia 1.9 TDI

1900

75

0

путничко

42.

Skoda Karoq 2,0 TDI 4x4

1968

110

0

путничко

43.

Skoda Yeti outdoor ambition
2,0 TDI

1995

110

0

путничко

BG 1079
TP

08.04.

2017

44.

Piaggio skuter

49

3,3

0

мопед

BG 096
25

08.04.

2003
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

45.

Yamaha Xenter

150

11,6

0

мопед

BG 10
753

24.04.

2012

46.

Комбинована радна машина
HMK102B

4400

74,5

0

Радна
машина

BG ACG
63

08.05.

2017

47.

Трактор Раковица
- не треба технички

3300

47

0

трактор

BG AAZ
47

20.05.

2005

0

0

4

приколица

BG 15
AAA

20.05.

2005

0

2

0

мопед

2015

1500

21,5

0

трактор

2017

0

трактор

2017

48.
49.
50.

Приколица Мајевица са
страницама
- не треба технички
EYNEN UG-EV09 MOTION –
електрични скутер
KUBOT B2311 HDB E2 –
Трактор са кабином

51.

KUBOT B2311 HDB E2 –
Трактор са кабином

1500

21,5

52.

Iveco 35 S 12 D

2300

85

теретно

2019

53.

Iveco 35 S 12 D

2300

85

теретно

2019

54.

Iveco ML 180 E 25

6000

180

теретно

2019

55.

Skoda Roomster
(za obezbedjenje)

1422

51

0,64

теретно

BG 029
VB

Истекла
полиса

2008

56.

Yamaha Neos YN50F

49

2,3

0

мопед

BG 009
56

Истекла
полиса

2009

УКУПНО БЕЗ ПОРЕЗА / УКУПНО СА ПОРЕЗОМ

НАПОМЕНА:
* - ПРИКОЛИЦА НЕМА ТАБЛИЦЕ – ТРЕБА ДА СЕ УРАДИ ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА

_______________________________________ 38 | 69

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

Врста возила

Рег. бр.

Датум истека
осигурања због
техничког прегледа

Година производње

FIAT 500L 1,4 POP STAR

1368

70

0

путничко

BG 1123
LS

01.08.

2017

2.

Трактор SOLIS 50-4WD
- не треба технички –
Само осигурање

2893

35

0

трактор

BG AAX
66

27.09.

2013

3.

Skoda Fabia 1.9 SDI

1900

47

0

путничко

14.11.

2007

4.

VW CADY 2.0 SDI

1968

51

0,8

теретно

17.11.

2007

5.

Skoda Fabia 1.9 TDI

1900

75

0

путничко

04.12.

2007

6.

Skoda Karoq 2,0 TDI 4x4

1968

110

0

путничко

BG 1541
MJ

12.12.

2018

7.

Skoda Yeti outdoor
ambition
2,0 TDI

1995

110

0

путничко

BG 1079
TP

08.04.

2017

8.

Трактор Раковица
- не треба технички

3300

47

0

трактор

BG AAZ
47

20.05.

2005

9.

KUBOT B2311 HDB E2 –
Трактор са кабином

1500

21,5

0

трактор

2017

10.

KUBOT B2311 HDB E2 –
Трактор са кабином

1500

21,5

0

трактор

2017

/T/

Врста возила, радне
машине

Носивост

/kW/ Снага мотора

1.

Редни
број

Запремина
мотора
/ccm/

2.Услуге осигурања возила - премија ОСИГУРАЊЕ СВИХ СТАКАЛА / КАСКО ОСИГУРАЊЕ

BG 1179
BE
BG 658
OŠ
BG 520
EU

Јединична цена
услуге годишња
премија
ОСИГУРАЊЕ СВИХ
СТАКАЛА / КАСКО
ОСИГУРАЊЕ

Јединична цена
услуге
годишња
премија
ОСИГУРАЊЕ
СВИХ СТАКАЛА
/ КАСКО
ОСИГУРАЊЕ

у динарима без
пореза

у динарима са
порезом

каско осигурање

каско осигурање

каско осигурање

каско осигурање

каско осигурање

каско осигурање
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

11.

Iveco 35 S 12 D

2300

85

теретно

2019

12.

Iveco 35 S 12 D

2300

85

теретно

2019

13.

Iveco ML 180 E 25

6000

180

теретно

2019

УКУПНО БЕЗ ПОРЕЗА / УКУПНО СА ПОРЕЗОМ

НАПОМЕНА:
* - ЗА СТАВКE РЕДНИ БРОЈ 1, 6 и 7 ПОТРЕБНО ЈЕ УНЕТИ ВРЕДНОСТ ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА БЕЗ УЧЕШЋА У ШТЕТИ
СА ДОПУНСКИМ ОСИГУРАЊЕМ ЗА КРАЂУ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ.
** - ЗА ОСТАЛА ВОЗИЛА НАВЕДЕНА У ТАБЕЛИ УПИСАТИ ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА СВИХ СТАКАЛА, осигурана суме износи
30.000,00 динара за свако појединачно возило.

Рекапитулација 2
годишња премија на
обавезно осигурање
свих возила у
динарима без пореза

годишња премија
осигурање свих
стакала за возила из
табеле 2. и каско
осигурање, без пореза

УКУПНО

УКУПНА ЦЕНА ОСИГУРАЊА без пореза

порез у складу са Законом
УКУПНА ЦЕНА ОСИГУРАЊА са порезом
укупна премија обавезног
+ осигурање свих стакала

+ каско осигурање
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

Услуге осигурања лица (запослених)
Предмет набавке је осигурање 80 запослена лица (према кадровској евиденцији наручиоца), од последица несрећног
случаја – незгоде и допунско осигурање запослених у ЈП „Ада Циганлија“, у трајању од 12 месеци:

1

Колективно осигурање запослених:
1. од последица несрећног случаја
(незгоде): смрт, инвалидитет,
дневна накнада
2. животно осигурање: смрт услед
болести
3. допунско здравствено осигурање:
хируршке интервенције и теже
болести
при обављању редовних послова и
изван обављања редовних послова
запослени морају бити осигурани за
време рада и ван рада – 24 часа
2

1

Смрт услед несрећног случаја

375.000,00

2

Инвалидитет

750.000,00

3

Ризик смрти
услед
приступна просечна
година

4

Дневна накнада

5

Хирушке интервенције

100.000,00

6

Теже болести

100.000,00

7

Трошкови лечења последица несрећног
случаја

Редни
број.

болести
–
старост 41

Осигурана сума
за једно
осигурано лице

Годишња
премија
осигурања за
једног
запосленог без
пореза

Годишња
премија
осигурања за
једног
запосленог са
порезом

Годишња
премија
осигурања за
80
запослена,
без пореза

Годишња
премија
осигурања за
80
запослена,
са порезом

/динара/

/динара/

/динара/

/динара/

3

200.000,00
300,00

20.000,00

УКУПНО без/са порезом
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

•
•
•
•

Осигурање се врши у складу са Општим условима за осигурање лица од последица несрећног случаја и Условима за осигурање
за случај болести и хирушких интервенција.
Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења Уговора досави Опште услове за осигурање лица од последица несрећног
случаја и Услове за осигурање за случај болести и хирушких интервнција.
Осигурање треба да покрива осигурање запослених свуда и на сваком месту, непрекидно 24 сата (основни ризици и допунско
здравствено осигурање), у складу са подацима из понуде.
Осигуравач је у обавези да након сваког пријављеног случаја, редовно доставља Наручиоцу, односно лицу задуженином за
праћење уговора, извештај о решеном случају.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: податке попунити у свему како је наведено у табелама.
❖ У цену морају бити урачунати сви трошкови.
❖ Цена је фиксна до извршења уговора.

Рекапитулација 3
УКУПНО
Годишња премија за 80 запослених, без
пореза
/динара/

УКУПНО
износ пореза
/динара/

УКУПНО
Годишња премија осигурања за 80
запослених, порезом
/динара/
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

Збирна Рекапитулација за Партија 1
Рекапитулација 1
Рекапитулација 2
Рекапитулација 3

Укупно без пореза
Вредност пореза
Укупно са порезом

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

ОБРАЗАЦ 2 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – Партија 2
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 4.

Редни
број.

1

1
2
3

Услуге осигурања осигурања пловних објеката

Врста пловила

Година
производње

Запремина
/ccm/

Снага
мотора
/kw/

Дозвољена
носивост
/Т/

Регистарска
ознака

Датум
осигурања
- регистрација
до

Јединична
цена услугегодишња
премија
осигурања без
пореза на
премију

2

3

4

5

6

7

8

9

2012

1100

75

0,20

BG 890 E

/

2012

1100

75

0,20

BG 894 E

/

2012

1100

75

0,20

BG 892 E

/

Скутер за воду
YAMAHA
Скутер за воду
YAMAHA
Скутер за воду
YAMAHA

УКУПНО без пореза на премију осигурања
УКУПНО са порезом на премију осигурања

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
▪
у колони 9. уписати јединичну цену услуге за годишњу премију (без пореза на премију);
▪
у колони 10. уписати јединичну цену услуге за годишњу премију (са порезом на премију);
▪
у реду 4. уписати укупан износ без пореза и укупан износ са порезом;
▪
у реду 5. уписати укупан износ са порезом на премију осигурања:
▪
НАПОМЕНА:
▪ У цену морају бити урачунати сви трошкови.
▪ Цена је фиксна до извршења уговора.
▪ Цена мора бити исказана у динарима.
.

_______________________________________ 44 | 69

Јединична
цена услуге –
годишња
премија
осигурања са
порезом на
премију
10

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)

ОБРАЗАЦ 3 - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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:

Потпис понуђача:
м.п.
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ОБРАЗАЦ 4 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ
ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, _____________________________ (уписати назив
понуђача) даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке Услуге осигурања (по партијама): Партија 1: Услуге
осигурања имовине и средстава, осигурање лица и осигурање возила,
Партија 2: Услуге осигурања пловних објеката, Партија ___, Партија . ____,
ЈНМВ 31/У06/1, од 24.06.2019. године, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача:
м.п.

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 ЗЈН 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) ЗЈН.
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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ОБРАЗАЦ 5 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О
ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке Услуге осигурања (по партијама), ЈНМВ
31/У06/1, од 24.06.2019. године, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, за
ПАРТИЈУ ________; ПАРТИЈУ ___________;(уписати број партије за коју се даје изјава), односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1. И ПАРТИЈУ 2.
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (важећу дозволу Народне банке Србије за обављање
делатности осигурања која је предмет јавне набаке).
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1. И ПАРТИЈУ 2.
1) Финансијски капацитет: (за Партија 1)
Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом ако је на дан 31.12.2018.
године имао разлику расположиве и захтеване маргине солвентности за неживотна
осигурања/реосигурање у висини од најмање 600.000.000,00 динара,
1) а) понуђач има ажурност у решавању штета преко 90% у 2018 години. Ажурност
у решавању штета се утврђује на бази података са сајта НБС, према следећој
формули: А (решене штете) + Б (одбијене и сторниране штете) / Ц (пријављене
штете) + Д (резервисане штете на крају претходне године) * 100
2) Пословни капацитет: (за Партија 1)
Понуђач располаже довољним пословним капацитетом, ако поседује:
- Усаглашен систем пословања са захтевом важећим стандардом ЕН ИСО 9001.
- Поседује стандард ИСО 10002 за поступање по приговорима потрошача.
Закључене уговоре у току 2018. године са најмање две полисе осигурања имовине осигурања грађевинских објеката и опреме од ризика пожара и неких других
опасности са сумом осигурања од минимум 1.000.000.000,00 динара.
3) Кадровски капацитет: (за Партија 1)
Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, ако пре упућивања позива
за достављање понуда, има најмање 9 зпослених или радно ангажованих лица и то:
2 дипломирана правника или економисте, 2 запослена инжењера машинске струке, 2
запослена инжењера грађевинске струке, 2 запослена инжењера електротехничке
струке и 1 лекар цензор.
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4) Пословни капацитет: (за Партија 2)
Понуђач располаже довољним пословним капацитетом - пре упућивања позива за
достављање понуда у претходне три године (2016, 2017, 2018.) пружио услуге
осигурња у минималној вредности од 100.000,00 динара без ПДВ-а.

Датум:

Потпис понуђача:
м.п.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из
групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
заједно
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ОБРАЗАЦ 6 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
ЗЈН)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то: Услуге осигурања (по партијама), ЈНМВ 31/У06/1, од 24.06.2019.
године, Партија ___________, Партија__________:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани 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) ЗЈН);
3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
5) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (важећу дозволу Народне банке Србије
за обављање делатности осигурања која је предмет јавне набаке).

Датум:

Потпис понуђача:
м.п.

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом.
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МОДЕЛ УГОВОРА - Партија 1

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. Ј.П. «Ада Циганлија» са седиштем у Београду,
Улица Ада Циганлија број 2, ПИБ 100115129,
текући рачун: 200-2207770101000-74, које
заступа в.д.директора Роберт Ђукић, (у даљем
тексту: Наручилац-Осигураник), с једне стране и
2. ____________________________________ са
седиштем
у
_________________,
ул.
____________________________ бр. ________,
ПИБ ___________, МАТИЧНИ БРОЈ ___________
које заступа ________________________________
(у даљем тексту: Осигуравач) с друге стране.
3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди
или подизвођачи (опционо):
______________________________________
______________________________________
(у случају подношења заједничке понуде,
односно понуде са учешћем подизвођача, на
горњим цртама морају бити наведени остали
учесници у заједничкој понуди, односно сви
подизвођачи)

Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
Број јавне набавке: ЈНМВ 31/У06/1 од 24.06.2019. године.
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања (по партијама)
Партија 1
Услуге осигурања имовине и средстава, осигурање лица и
осигурање возила.
Број и датум одлуке о додели Уговора:______ од __.__.2019. године (не
попуњавати)
Уговорне стране констатују:
- да је Осигураник, на основу позива за подношење понуда, који је објављен
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 27.06.2019.
године, спровео поступак јавне набавке УСЛУГА – Услуге осигурања (по
партијама), Партија 1
Услуге осигурања имовине и средстава, осигурање
лица и осигурање возила, у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ
31/У06/1 од 24.06.2019. године;
- да је Осигуравач доставио понуду ________ (попуњава наручилац), која у
потпуности испуњава захтеве Осигураника из конкурсне документације и саставни је
део овог уговора;
- да је Осигураник у складу са чланом 108. Закона, на основу понуде
Осигуравача и Одлуке о додели уговора, број __________ од _________ 2019. године
(попуњава наручилац), изабрао Осигуравача за пружање услуга;
- Услови осигурања саставни су део уговора и Осигуравач је дужан да исте
уручи Осигуранику при закључењу уговора,
-Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја и Услови за
осигурање лица за случај болести и хирушких интервенција саставни су део уговора.
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Предмет уговора
Члан 1.
Овим уговором уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних
страна у вези са осигурањем имовине и средстава, осигурања лица и осигурање
возила, у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације, понуди
Осигуравача бр. ________ и обрасцу структуре цене који су саставни део овог
Уговора.
Врсте осигурања
Члан 2.
Осигуравач се обавезује да на период од годину дана осигура, под условима,
а како је то тражено конкурсном докумнетацијом:
- имовину, средстава и опрему Осигураника,
- лица – запослене ,
- возила.
Услови осигурања, полисе осигурања, саставни су део Уговора.
Полисе осигурања
Члан 3.
У складу са условима осигурања утврђеним овим уговором Осигуравач и
Осигураник закључују полису осигурања, за осигурање за на период од 12 (дванаест)
месеци и то:
- за осигурање имовине, почев од 06.08.2019 – 06.08.2020. године;
- за осигурање лица, почев од 05.08.2019. -05.08.2020. године;
- за осигурање возила, почев од дана регистрације за свако појединачно
возило.
Финансијска вредност уговора
Члан 4.
Вредност предмета набавке без пореза за осигурање имовине, средстава,
опреме, лица и возила, у трајању од 12 месеци, по рекапитулацији износи
__________________ динара.
Укупна годишња премија за осигурање имовине, средстава и опреме, почев од
06.08.2019 године до 06.08.2020. године, без пореза на премију, износи
___________ динара, са порезом укупно ______________динара.
Укупна годишња премија за осигурање лица - запослених према кадровској
евиденцији, почев од 05.08.2019. године до 05.08.2020. године, без пореза на
премију, износи ___________ динара.
Укупна годишња премија за осигурање возила из техничке спецификације
без пореза на премију, износи ___________ динара, са порезом укупно
_______________динара.
Висина премијске стопе утврђена је и према условима и тарифама
Осигуравача.
Уговорена цена премије осигурања је фиксна и не може се мењати у току
трајања уговора.
Начин плаћања:
Члан 5.
Осигураник плаћа Осигуравачу премију осигурања за осигурање имовине и
средстава и осигурање запослених по издатој полиси и фактури, у року од 45 дана од
дана пријема исправне фактуре.
Осигураник се обавезује да премију осигурања од аутоодговорности, плаћа
сукцесивно, приликом регистрације сваког појединачног возила, на основу издате
полисе и фактуре, у року не дужем од 15 дана од дана испостављања фактуре.
Осигуравач је дужан да на фактури назначи број уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун Осигуравача.
Осигураник може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након
закључења уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати
обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до
5 % првобитно закљученог уговора.
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У случају из претходног става Осигураник и Осигуравач ће закључити анекс
уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.
Члан 6.
За осигурање грађевинских објеката, средстава и опреме од пожара и
других осигураних случајева из техничке спецификације, сума осигурања је набавна
вредност имовине у пословним књигама Осигураника.
Рок у коме је осигураник дужан да пријави штету за осигуране случајеве
из обог Уговора, техничке спецификације, обрасца структуре цене је
____________дана од настанка осигураног случаја.
Услови осигурања саставни су део уговора и Осигуравач је дужан да исте уручи
Осигуранику при закључењу уговора
На осигурања закључена у смислу овог уговора везана за осигурање лица,
примењују се, поред законских одредби и Општи услови за осигурање лица од
последица несрећног случаја и Услови за осигурање лица за случај болести и
хирушких интервенција, саставни су део овог уговора.
Осигуравач се обавезује да осигуранку осигура сва моторна возила из
техничке спецификације и обрасца структуре цене од аутоодговорности за штету
прићињену трећим лицима, обавезно осигурање и стакла за возила наведена у табели
2. обрасца стурктуре цене, под редним бројевима 30, 38, 40, 41, 47, 50, 51, 52, 53
и 54 и каско осигура возила наведена под редним бројем 20, 42 и 43. у складу са
понудом Осигуравача и условима из Уговора.
Осигуравач дужан да исплатити штету у року од ___________ дана пријема
уредне документације о настанку осигураног случаја.
Осигуравач се обавезује:
- да Осигуранику доставити полису осигурања која се издаје на период од
годину дана;
- да по писменој пријави Осигураника, да је наступио осигурани случај,
Уговарачу осигурања исплатити штету у року од ___________ дана, рачунајући од
дана пријема уредне документације о настанку осигураног случаја;
- да приликом закључења уговора Осигуранику достави обрасце пријава и
упутства неопходна за уредну пријаву настанка осигураног случаја.
Исплата накнаде
Члан 7.
Када се догоди осигурани случај Осигуравач је дужан да исплати накнаду у
року од __________ дана, од дана пријема уредне документације о настанку
осигураног случаја, настале штете.
Ако Осигуравач не исплати накнаду у року из става 1. овог члана дужан је да
заједно са накнадом плати за све време доцње и затезну камату обрачунату по стопи
прописаној законом.
Када настане осигурани случај, односно дође до саобраћајне незгоде,
Осигураник, односно возач је дужан да пријави саобраћајну незгоду надлежном
органу унутрашњих послова и на месту саобраћајне незгоде присуствује увиђају,
уколико објективне околности то дозвољавају.
Осигураник је дужан да најкасније у року од _________(________) дана од
дана настанка осигураног случаја, односно саобраћајне незгоде обавести
Осигуравача, уз детаљан опис околности под којима је дошло до настанка осигураног
случаја, односно саобраћајне незгоде.
По пријему пријаве о насталом осигураном случају Осигуравач је дужан да
одмах приступи утврђивању и процени штете.
Уколико Осигуравач утврди да пријава штете нема комплетну документацију,
о тој чињеници ће у року од 3 (три) дана писмено обавестити Осигураника, у
противном сматраће се да је картон штете комплетан.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају продаје или другог облика отуђења
осигураног возила Осигураник обавестити Осигуравача у року од 30 (тридесет) дана
од дана продаје или другог облика отуђења.
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Члан 8.
Осигуравач је дужан да надокнади штету коју је проузроковао Осигуранику
услед неиспуњења обавезе осигурања.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 9.
Осигуравач се обавезује да Осигуранику приликом закључења Уговора, за
добро извршење посла Осигуравачу достви регистровану бланко соло меницу,
прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10%
од уговорене вредности без пореза на премију, са клаузулом „безусловно и неопозиво
без трошкова, платива на први позив по виђењу“.
Уз меницу понуђач Осигуравач је дужан да достави и следећа документа:
▪ прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу
наплате (менично овлашћење);
▪ фотокопију картона оверених потписа овлашћених лица за
потписивање налога за пренос средстава;
▪ фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за
заступање понуђача; и
▪ фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне
банке.
▪ Листинг меница са сајта НБС
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да
Осигуравач не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Осигуравачу
у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Завршне одредбе
Члан 10.
Саставни део овог уговора су Општи, посебни и допунски услови и клаузуле
које се односе на уговорену врсту осигурања, и то:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Општи, посебни и допунски услови и клаузуле које се односе на осигурање из
става 1. овог члана могу се изменити и допунити сагласношћу воља уговорних страна,
потписивањем анекса овог уговора.
Члан 11.
Овај уговор се може једнострано раскинути због неиспуњења обавеза у складу
са Законом о облигационим односима, на основу писменог обавештења, у року од
осам дана од дана настанка повреде.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се за све што овим уговором није предвиђено,
примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о осигурању и други
важећи прописи.
Члан 13.
У случају спора уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са
реализацијом овог уговора решавају споразумно, у супротном настали спорови
решаваће се пред стварно и месно надлежним судом.
Члан 14.
Овај Уговор се примењује на осигурање осигурања имовине и средстава,
осигурање лица и осигурање возила.
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Члан 15.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 3 (три)
примерка за Осигуравача, а остали примерци за Осигураника.

ЗА ОСИГУРАНИКА
______________________________
В.д. директора, Роберт Ђукић

ЗА ОСИГУРАВАЧА
________________________

(Напомена за понуђача – попунити, потписати и оверити печатом)
НАПОМЕНЕ:

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са
подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи У случају исказане потребе услед већег броја подизвођача /
чланова групе понуђача од моделом уговора предвиђеног, прву страну модела уговора из
конкурсне документације фотокопирати у потребном броју примерака.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну
референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.
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МОДЕЛ УГОВОРА - Партија 2

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. Ј.П. «Ада Циганлија» са седиштем у Београду,
Улица Ада Циганлија број 2, ПИБ 100115129,
текући рачун: 200-2207770101000-74, које
заступа в.д. директора Роберт Ђукић, (у даљем
тексту: Наручилац) с једне стране и
2. ___________________________________ са
седиштем у _________________________, ул.
____________________________ бр. ________,
ПИБ ___________, МАТИЧНИ БРОЈ ___________
које
заступа
_______________________________________ (у
даљем тексту: Осигуравач), с друге стране.
3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди
или подизвођачи (опционо):
______________________________________
_______

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у
заједничкој понуди, односно сви подизвођачи)
Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
Број јавне набавке: ЈНМВ 31/У06/1 од 24.06.2019. године.
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања (по партијама)
Партија 2. Услуге осигурања пловних објеката.
Број и датум одлуке о додели Уговора:______ од __.__.2019. године (не
попуњавати)
Уговорне стране констатују:
- да је Осигураник, на основу позива за подношење понуда, који је објављен
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 27.06.2019.
године, спровео поступак јавне набавке УСЛУГА – Услуге осигурања (по
партијама), Партија 2
Услуге осигурања пловних објеката, у поступку јавне
набавке мале вредности, ЈНМВ 31/У06/1 од 24.06.2019. године;
- да је Осигуравач доставио понуду___________(попуњава наручилац), која у
потпуности испуњава захтеве Осигураника из конкурсне документације и саставни је
део овог уговора;
- да је Осигураник у складу са чланом 108. Закона, на основу понуде Осигуравача и
Одлуке о додели уговора, број _________________ од ___________2019. године
(попуњава наручилац), изабрао Осигуравача за пружање услуга;
- услови осигурања саставни су део уговора и Осигуравач је дужан да исте уручи
Осигуранику при закључењу уговора,
Предмет уговора
Члан 1.
Овим уговором уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна
у вези са обавезним осигурањем од одговорности власника пловних објеката,
табеларно приказаних у Обрасцу структуре цене а који чине саставни део Уговора .
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Члан 2.
Осигуравач се обавезује да Осигуранику осигура од одговорности пловне објекте.
Полиса осигурања за обавезно осигурање од одговорности издаје се на период од
годину дана, од дана регистрације, посебно за сваки пловни објекат, а према
условима и висини премије осигурања из члана 1. овог уговора.
Финансијска вредност уговора
Члан 3.
Уговорне стране сагласно утврђују да годишња услуге осигурања осигурања пловних
објеката, износи ___________________________ динара без пореза на премију.
Уговорне стране сагласно утврђују да годишња услуге осигурања осигурања износи
___________________________ динара, са порезом на премију.
Осигураник плаћа годишњу премију осигурања за врсту осигурања из члана 2. став
1. овог уговора Осигуравачу у износу који се потврђује полисом осигурања.
Полиса осигурања је саставни део Уговора.
Висина премије обавезног осигурања је фиксна и не може се мењати током трајања
уговора.
Осигураник може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након
закључења уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати
обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до
5 % првобитно закљученог уговора.
Начин плаћања:
Члан 4.
За извршене услуге осигурања пловних објеката из члана 1. овог уговора, Осигуравач
је дужан да изда фактуру.
Осигураник се обавезује да премију осигурања, плати Осигуравачу на основу
испостављене фактуре у року не дужем од 15 дана од дана пријема фактуре, посебно
за сваки пловни објект.
Члан 5.
Уговорне стране су у обавези да се приликом реализације овог уговора понашају
савесно и у складу са добрим пословним обичајима, на начин којим се штите интереси
друге уговорне стране.
Члан 6.
Уговорне стране су у обавези да једна другу благовремено обавештавају о променама
у пословању које могу утицати на овај уговорни однос и извршење уговорних обавеза.
Члан 7.
Када настане осигурани случај, Осигураник, односно лице које управља пловилом је
дужан да пријави незгоду надлежном органу унутрашњих послова и присуствује
увиђају, уколико објективне околности то дозвољавају.
Осигураник је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка осигураног
случаја, односно незгоде обавести Осигуравача, уз детаљан опис околности под
којима је дошло до настанка осигураног случаја, односно пловидбене незгоде.
Исплата накнаде
Члан 8.
По пријему пријаве о насталом осигураном случају Осигуравач је дужан да одмах
приступи утврђивању и процени штете.
Уколико Осигуравач утврди да пријава штете нема комплетну документацију, о тој
чињеници ће у року од 3 (три) дана писмено обавестити Осигураника, у противном
сматраће се да је картон штете комплетан.
Члан 9.
Осигуравач се обавезује да исплату штете изврши у року од _____ (уписује
понуђач) дана од момента пријаве штете.
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Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају продаје или другог облика отуђења
осигураног пловила Осигураник обавестити Осигуравача у року од 30 (тридесет) дана
од дана продаје или другог облика отуђења.
Завршне одредбе
Члан 11.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, решаваће споразумно
овлашћени представници уговорних страна.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 12.
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и других релевентних прописа.
Члан 13.
Овај уговор се закључује на одређено време почев од дана закључења уговора
до 17.08.2020. године.
Уговорне стране су сагласне да уколико једна од уговорних страна, не изврши
уговорну обавезу на уговорени начин и у уговореним роковима, друга страна има
право да једнострано раскине уговор и право на накнаду штете.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 (петнаест) дана, од
дана пријема писаног обавештења.
ЗА ОСИГУРАНИКА
______________________________
В.д. директора, Роберт Ђукић

ЗА ОСИГУРАВАЧА
________________________

(Напомена за понуђача – попунити, потписати и оверити печатом)
НАПОМЕНЕ:

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са
подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи У случају исказане потребе услед већег броја подизвођача /
чланова групе понуђача од моделом уговора предвиђеног, прву страну модела уговора из
конкурсне документације фотокопирати у потребном броју примерака.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну
референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду 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: ЈП „Ада Циганлија“, Београд, Ада Циганлија бр. 2,
(секретарица директора предузећа), препорученом пошиљком или лично,са
назнаком:
,,Понуда за јавну набавку – Услуге осигурања (по партијама), ЈНМВ
31/У06/1, од 24.06.2019. године, за партију:______, ______“, - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 08.07.2019. године до 13,00 часова.
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 и биће враћена по окончању поступка отварања понуда
неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним
условима Наручиоца.
▪ Предметна јавна набавка је обликована у ДВЕ партије. За предметну јавну
набавку понуђач може доставити понуду у једној коверти за једну или ОБЕ
партије. У наведеном случају потребно је у истој коверти доставити доказе о
испуњености услова за учешће у поступку у складу са јавним позивом и
конкурсном документацијом а који ће важити за све партије за које се
конкурише. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на
целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач
поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно.
▪ Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за
ЈЕДНУ или више партија, не морају бити достављени за сваку партију
посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све
партије
Предметна јавна набавка је обликована у 2 (ДВЕ) партије, наведене у позиву за
подношење понуда.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више понуда.
Понуђач мора да обухвати најмање једну партију. У случају да понудом нису
обухваћени сви тражени елементи једне партије, понуда се одбија као
неприхватљива.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да
се може оцењивати за сваку партију посебно.
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Свака партија је предмет посебног уговора.
ПОНУЂАЧ МОЖЕ ПОДНЕТИ САМО ЈЕДНУ ПОНУДУ У ОКВИРУ ЈЕДНЕ ПАРТИЈЕ.
Понуђач који је самостално подено понуду, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач код другог понуђача, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач код другог понуђача, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,
непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: ЈП «Ада Циганлија» Београд, ул.
Ада Циганлија бр. 2 (секретарица директора) са назнаком: « Понуда за јавну
набавку - Услуге осигурања (по партијама), ЈНМВ 31/У06/1, од 24.06.2019.
године, за партију:______, ______“, - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте навести назив и пуну пословну 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.
Радно време у ЈП „Ада Циганлија“ је сваког радног дана (понедељак-петак),
у периоду од 07.30 до 15.30 часова.
Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду попуњени,
потписани и оверени печатом.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује
и печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је дужна да као
саставни део понуде достави Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 08.07.2019.
године до 13,00 часова, без обзира на начин достављања.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након
истека рока за подношење понуда.
Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете
неблаговремено.
УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
А) ПОДИЗВОЂАЧИ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу, са навођем општих
генералија о подизвођачу, као и 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.
Уколико је понуђач у својој понуди навео да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу и уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН и доказ о испуњености обавезног услова из
члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача.
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Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која
се извршава преко тог подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача
наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супртоном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност Наручиоца.
Саставни део понуде чине попуњени, потписани и оверени следећи обрасци:
(ПАРТИЈА 1, ПАРТИЈА 2);
1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац
2),
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); -није обавезан елемент
понуде;
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом,
(Образац 5);
6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6), уколико се понуда подноси са подизвођачем.
7. Модел уговора,
8. ДОЗВОЛЕ -Решења НБС за обављање делатности која је предмет јавне набавке
9. ПОТВРДА НБС да је издата дозвола важећа.

Напомена 1:
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)
и 2) ЗЈН и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
•

опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Напомена 2:

Образац трошкова припреме понуде Образац 3. не представља
обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део
понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица
понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде
Образац 3, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду
трошкова.
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ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН
Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу:
а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
Закона).
Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред
наведених услова Наручилац је предвидео као саставни део конкурсне документације
Образац 5. који су понуђачи дужни доставити (као саставни део понуде) уредно
попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова од којих зависи
прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину
и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена
због битних недостатака понуде.
Напомена:
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 сваког 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.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуда, дана 08.07.2019. године у 13,30 часова на адреси: ЈП „Ада Циганлија“,
Београд, Ада Циганлија бр. 2, сала за састанке, 1. спрат.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају
комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у
поступку јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача.
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 ЈП „Ада
Циганлија“, Београд, Ада Циганлија бр. 2, (секретарица директора предузећа)
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца: ЈП
,,Ада Циганлија», Ул. Ада Циганлија бр.2 - писарница, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 31/У06/1,
24.06.2019. године, Партија _____ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 31/У06/1,
24.06.2019. године, Партија _____, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 31/У06/1,
24.06.2019. године, Партија _____, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 31/У06/1,
24.06.2019. године, Партија _____ - НЕ ОТВАРАТИ”.

од
од
од
од

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, 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
(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) 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 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).
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)
и 2) ЗЈН и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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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 ЗЈНом.
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.
Начин и рок плаћања:
Партија 1. Услуге осигурања имовине и средстава, осигурање лица и
осигурање возила
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Плаћање за предметну услугу ће се извршити по издатој полиси и фактури.
Аванс није дозвољен.
Плаћање премије осигурања имовине и средстава, осигурање лица ће се
извршити по издатој полиси и фактури, у року од 45 дана од дана пријема исправне
фактуре.
Плаћање премије за осигурање возила, по извршеној регистрацији, издатој полиси
за свако појединачно возило, сукцесивно, у року не дужем од 15 дана од дана пријема
исправне фактуре.
Партија 2. Услуге осигурања осигурања пловних објеката
Премију осигурања осигураник плаћа појединачно за свако пловило
дужем од 15 дана од дана пријема фактуре.

у року не

9.2. Захтеви у погледу рока извршења услуге
Наплата осигурања се врши у року не дужем од 20 дана од дана пријема
документације и доказа неопходних за утврђивање права на накнаду и висину штет.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 календарских 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.
9.4. Захтеви у погледу квалитата 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 и добрим пословним обичајима и пословном етиком.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без припадајћег пореза, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза.
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У обрасцу структуре цене понуђач је дужан да наведе цене у динарима по свим
траженим позицијама.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач коме буде додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је
да на дан потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла преда наручиоцу:
• Регистровану бланко соло меницу- као средство обезбеђења за добро
извршење посла, са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ у
износу од 10% од укупне финансијске вредности уговора са свим трошковима
без ПДВ-а и са роком важности 30 дана дуже од рока за извршење уговора;
• Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са
назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а, фотокопија захтева
за регистрацију менице, депо картон и оп образац;
• доказ о регистрацији менице;
• фотокопију картона депонованих потписа;
• ОП образац.
• Листинг са сајта НБС
Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да
Осигуравач не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу
након истека рока од 30 дана од извршења свих уговорених обавеза.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу; ЈП „Ада Циганлија“,
Београд, Ул. Ада Циганлија бр.2. или на мејл: javnenabavke@adaciganlija.rs
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока
за подношење понуде.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за јавну набавку – Услуге осигурања (по партијама), ЈНМВ
31/У06/1, од 24.06.2019. године, Партија 1.________, Партија 2._________.
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.
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14. 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.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог
члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
16. 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“.
Понуђач чија понуда буде оцењена као прихватљива и чија цена из обрасца
понуде без ПДВ-а је најнижа биће изабрана као најповољнија. Остале достављене

_______________________________________ 65 | 69

ЈНМВ: 31/У06/1, од 24.06.2019. године
Услуге осигурања (по партијама)
понуде рангирају се по висини понуђене цене, сходно китеријуму најниже понуђене
цене.
17. 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 исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понуди дужи рок рок плаћања.
Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, наручилац ће доделити
уговор понуђачу који је понудио краћи рок за финансијску ликвидацију штете настале
услед осигураног случаја. Уколико две или више понуда имају и исти рок за
финансијску ликвидацију штете наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће
бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену
и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру
ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац
ће доставити записник извлачења путем жреба.
18. 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време,
подношења понуде (Образац 5.).
19. 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.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама. (у даљем тексту:
подносилац захтева)
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: javnenabavke@adaciganlija.rs или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако 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 и на интернет страници наручиоца, најканије у року од два дана од дана
пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако
је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом
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63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или
одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
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 дао 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.
Садржина захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. Став 1. Тачка 6) Закона о јавним
набавкама, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈНМВ 31/У06/1, од 24.06.2019. године, Партија
______, __________;
(7) сврха: ЗЗП; ЈП „Ада Циганлија“; јавна набавка ЈНМВ: 31/У06/1, од
24.06.2019. године Партија ______, _______;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под
(1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
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(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке
Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
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, у року од 8 (ОСАМ) дана од дана објављивања одлуке о
додели уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца .
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом
примењује се Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,
14/2015, 68/2015).
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МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета:
ДУЖНИК:
____________________________________________
Седиште:
____________________________________________
Матични број:
____________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ:
__________________________
Текући рачун:
____________________________________________
Код банке:
____________________________________________

ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
за корисника бланко сопствене менице за добро извршење посла
КОРИСНИК-ПОВЕРИЛАЦ: JП „Ада Циганлија“, Београд, Ада Циганлија бр.2,
ПИБ:100115129, Мат. бр.07451440, текући рачун: 200-2207770101000-74
Предајемо
Вам
1
(једну)
бланко
сопствену
меницу,
серијски
број
__________________ и овлашћујемо ЈП «Ада Циганлија» Београд, Ада Циганлија
бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет
посто) од укупне вредности понуде без ПДВ-а за јавну набавку
___________________________________,
што
номинално
износи
_______________ динара, а по основу гаранције за добро извршење посла по
основу закљученог Уговора о јавној набавци бр. ___________ од ______________.
Рок важења ове менице је од _________ 201__. године до __________ .
године.
Овлашћујемо ЈП «Ада Циганлија», Београд, Ул. Ада Циганлија бр. 2,
као
Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «без протеста и трошкова,
по виђењу» вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у
случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због
поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу
за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена,
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница
је
потписана
од
стране
овлашћеног
лица
за
заступање
_____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
Дужника, а 1 (један) за Повериоца.
Датум и место издавања
____________________________

М.П.

Дужник - издавалац
меничног овлашћења
____________________________
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