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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије», бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова («Службени гласник Републике Србије», бр. 83/15), Одлуке о
покретању поступка број 7Бр. М-60/17-1 од 21.12.2017. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку број 7Бр. М-60/17-2 од 21.12.2017. године, припремљена је
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
 Назив наручиоца: Институт за кукуруз “Земун Поље”
 Адреса: улица Слободана Бајића бр.1, 11185 Београд,Земун
 Интернет адреса: www.mrizp.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге – Осигурање запослених, имовине и возила за период
од годину дана, по партијама, редни број набавке: М-60/17.
4. Контакт (лице или служба)
Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке је набавка услуге - Осигурање запослених, имовине и возила
за период од годину дана, по партијама:
 Партија 1 – Осигурање запослених
 Партија 2 – Осигурање имовине
 Партија 3 – Осигурање возила
2. Назив и ознака из општег речника:
 66511000 – услуге животног осигурања,
 66512000 – услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања,
 66515200 – oсигурање имовине,
 66514110 – осигурање моторних возила.
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III ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА
1. Партија 1 – Осигурање запослених
 Ризици осигурања за 357 запослених су:
o





Колективно осигурање радника:
смрт,
инвалидитет,
дневна накнада,
трошкови лечења.

o Додатно колективно осигурање:
 осигурање за случај тежих болести,
 осигурање за случај хируршке интервенције.
o Oсигурање радника:
 смрт услед болести.


Структура запослених према старости:
Године старости
21-30
31-40
41-50
51-60
61 и више
Укупно:

Број запослених
36
70
119
105
27
357

2. Партија 2 - Осигурање имовине
 Врсте ризика осигурања:
 провална крађа ,
 пожар и неке друге опасности – допунски ризици,
 лом машина,
 лом стакла.
3. Партија 3 – Осигурање возила
 Врсте осигурања:
 Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање.
Важност каско осигурања треба да буде и на територији Србије и на територији Европе,
у складу са Условима за комбиновано осигурање моторних возила. Каско осигурањем
треба да буде покривен и ризик крађе.
Осигурање запослених, имовине и возила се односи на период од годину дана.
Ради правилног припремања понуде понуђачи за партију 2 имају могућност, да пре
подношења понуде изврше увид у књиговодствену документацију, а ради прецизнијег
сагледавања врсте и намене грађевинских објеката и опреме, који су предмет јавне
набавке у периоду од 22.12. - 28.12.2017. године.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

o

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;



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;
ДОКАЗ- ПРАВНА ЛИЦА:
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;
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;
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
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 законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
ДОКАЗ- 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).
 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

o
-

-

o
-


o
-



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;
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 Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5.) Закона);
Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17
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o


o

ДОКАЗ – Фотокопија дозволe Народне банке Србије за обављање послова осигурања
који су предмет партије за коју подноси понуду.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
ДОКАЗ - Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатни услов
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чл. 76. Закона, и то:



потребно је да у погледу финансијског капацитета да у последњих шест месеци који
предходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуде није имао
евидентирану блокаду рачуна, а као доказ доставља:
o Извештај са сајта Народне банке о данима неликвидности – блокади рачуна.



потребно је да у погледу пословног капацитета испуњава услов да је у периоду не
дужем од три године до дана објављивања позива за подношење понуда закључио:
- за партију 1: минимум две полисе осигурања запослених, са најмање 350 запослених
по полиси, годишње
- за партију 2: минимум две полисе осигурања имовине са сумом осигурања од
минимум 1.500.000,00 динара по полиси, годишње
- за партију 3: две групе полиса, при чему се под групом подразумева минимум 70
полиса за обавезно осигурање возила и минимум 20 полиса за комбиновано
осигурање возила код истог правног субјекта на годишњем нивоу.
 ДОКАЗ: - Обрасци 8-1, 8-2 и 8-3 - Списак пружених услуга
- Обрасци 8а, 8б и 8в – Потврда правних субјеката са којима су закључене
полисе, као доказ да су услуге извршене у свему у складу са издатим
полисама.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.Лице уписано у Регистар понуђача може уместо достављеног доказа
за услове из чл. 75. ст. 1.тач. 1) до 4) Закона, навести у понуди интернет страницу на којој
су тражени подаци јавно доступни.
Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17
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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.
V 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: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића
број 1, Београд, Земун, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга– Осигурање
запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама, редни број
набавке: М-60/17- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена
од стране наручиоца до 29.12.2017.године до 10,00 часова. Отварање понуда ће се
обавити истога дана, са почетком у 10,15 часова у просторијама Наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи попуњен, потписан и оверен:
 Изјава понуђача о партији/ама за коју/е подноси понуда - ОБРАЗАЦ 1
 Образац понуде за партију 1 (ОБРАЗАЦ 2-1)
 Образац понуде за партију 2 (ОБРАЗАЦ 2-2)
 Образац понуде за партију 3 (ОБРАЗАЦ 2-3)
 Модел уговора за партију 1
 Модел уговора за партију 2
 Модел уговора за партију 3
 Образац структуре цене са упутством како да се попуни за партију 1 (ОБРАЗАЦ 3-1)
 Образац структуре цене са упутством како да се попуни за партију 2 (ОБРАЗАЦ 3-2)
 Образац структуре цене са упутством како да се попуни за партију 3 (ОБРАЗАЦ 3-3)
 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског обезбеђења у
случају доделе уговора (ОБРАЗАЦ 4)
Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17
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Образац изјаве о независној понуди (ОБРАЗАЦ 6)
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (ОБРАЗАЦ 7)
Списак пружених услуга (ОБРАЗАЦ 8) за сваку партију посебно и потврде правних
субјеката (ОБРАСЦИ 8а, 8б и 8в)
Изјава понуђача о брзини исплате штета у осигурању (ОБРАЗАЦ 9)
Извештај са сајта Народне банке о данима неликвидности – блокади рачуна.
докази за обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.
Закона (1-4)
Фотокопија дозволe Народне банке Србије за обављање послова осигурања који
су предмет партије за коју подноси понуду.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: Институт за кукуруз „Земун
Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд - Земун, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Осигурање
запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама, редни број
набавке: М-60/17- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга: ,,Понуда за јавну набавку услуга - Осигурање
запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама, редни број
набавке: М-60/17- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга: ,,Понуда за јавну набавку услуга- Осигурање
запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама, редни број
набавке: М-60/17- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга: ,,Понуда за јавну набавку услугаОсигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама, редни
број набавке: М-60/17- НЕ ОТВАРАТИ”.
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.
5. 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.
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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.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен
између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће
бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
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.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач. 1) до 2)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис 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 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17

9/ 62

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Осигураник се обавезује да ће укупну вредност премије осигурања запослених, имовине
и каско осигурања возила платити Осигуравачу у 12 једнаких месечних бескаматних
рата, по истеку месеца у року дo 25 дана.
Осигуравач доставља збирну фактуру са роковима доспећа.
Осигураник се обавезује да ће укупну вредност премије осигурања возила од
аутоодговорности платити одједном, по истеку обавезног осигурања за свако моторно
возило.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Период важења премија осигурања
Период важења премија осигурања је година дана.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредност премије осигурања мора бити исказана у динарима, 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 на додату вредност.
Вредност премије осигурања је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска вредност премије осигурања, наручилац
ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења уговора,
доставља сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и
оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о
регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора без
ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
Свака партија се уговара засебно, што подразумева да се наведено средство
финансијског обезбеђења доставља за сваки уговор посебно.
Наручилац се обавезује да ће Испоручиоцу вратити средства финансијског обезбеђења,
након истека рока њихове важности. Саставни део Конкурсне документације је Образац
4 - Изјава којом се понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити
средства финансијског обезбеђења предвиђена у Конкурсној документацији.
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11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу: Институт за кукуруз „Земун
Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун или путем факса:
011/3754994, са назнаком: „Питање за Комисију за јавну набавку, јавна набавка број: М60/17“, или на email адресу javnenabavke@mrizp.rs тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде у току радне недеље (понедељак-петак у период од
7:30 до 15:30 часова). Питања се достављају на меморандуму заинтересованог лица са
деловодним бројем и датумом, оверено печатом заинтересованог лица и потписано од
стране одговорног лица заинтересованог лица.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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.
13. 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.
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14. 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 „Економски
најповољнија понуда“.
Елементи критеријума за одређивање економски најповољније понуде у поступку јавне
набавке УСЛУГА ОСИГУРАЊА бр. М-60/17 су:
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА
(ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА) .......................................... 80
2. БРЗИНА ИСПЛАТЕ ШТЕТЕ .......................................... 20
1) ПОНУЂЕНА ЦЕНА (ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА):
Најповољнија понуда по основу критеријума премије осигурања је понуда са најнижом
понуђеном ценом - премијом осигурања. За најнижу понуђену премију додељује се 80
пондера. Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по
формули:
најнижа понуђена премија
___________________________________
премија из понуде која се оцењује

х 80 пондера

2) БРЗИНА ИСПЛАТЕ ШТЕТЕ
Брзина исплате штете као критеријум економски најповољније понуде износи највише 20
пондера и вредноваће се према следећој расподели :
- Исплата штете у року 5 дана и краћем од дана ликвидације ( ≤ 5) ..................20 пондера;
- Исплата штете у року 10 дана и краћем од дана ликвидације (10≥БИШ>5) ......10 пондера;
- Исплата штете у року дужем од 10 дана од дана ликвидације (>10) .................0 пондера.
Изјава о брзини исплате штете у осигурању је саставни део конкурсне документације
ОБРАЗАЦ 9.
15. 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 након оцене понуда применом наведеног критеријума, две или више понуда
буду имале исти број пондера, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок
плаћања. Уколико понуђачи нуде исти рок плаћања, биће изабрана понуда понуђача са
дужим роком важења понуде.
16. 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 произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и

Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17

12/ 62

и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
(ОБРАЗАЦ 7).
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да трпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail javnenabavke@mrizp.rs, факсом на број 011/3754994 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 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 члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.Захтев за заштиту права не
задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама
члана 150.Закона.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана 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 захтева из члана 149.став 3. и 4.
Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: уписати податке о
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха
уплате: уписати редом ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту. Потврда мора бити издата од стране банке, којом ће се
потврдити да је уплата републичке административне таксе за подношење захтева за
заштиту права у поступку ЈН мале вредности број М-60/17 –Осигурање запослених,
имовине и возила за период од годину дана, по партијама, реализована. Потврда банке
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мора да садржи назив наручиоца, мора да садржи печат банке и потпис овлашћеног
лица, јасну ознаку да је уплата таксе извршена и датум када је уплата исте реализована,
односно извршена.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2.тачка 5)
Закона.
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VI - ОБРАЗАЦ 1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/АМА ЗА КОЈУ/Е ПОДНОСИ ПОНУДА
Подносим понуду за (заокружити):
А. Целокупну јавну набавку
Б. За партију/е

Број партије/а за коју подносим понуду (заокружити):

Број партије

Назив партије

Партија 1.

Осигурање запослених

Партија 2.

Осигурање имовине

Партија 3.

Осигурање возила

Датум и место:
__________________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 2-1
ЗА ПАРТИЈУ 1-осигурање запослених
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку - Осигурање
запослених, имовине и возила и за период од годину дана, по партијама, ЈН бр. М-60/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
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
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 1 – Осигурање запослених, ЈН бр. М-60/17

Укупна цена

БРЗИНА ИСПЛАТЕ ШТЕТЕ

Рок и начин плаћања

У 12 једнаких месечних бескаматних
рата, по истеку месеца у року од
_______________ дана.

Рок важења понуде (минимум 30
дана од дана отварања понуда)
_____________________________ дана од
дана отварања понуда

Датум и место:

Потпис овлашћеног лица
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.
**Овај образац понуђач попуњава само уколико подноси понуду за партију 1.
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VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 2-2
ЗА ПАРТИЈУ 2-осигурање имовине
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку - Осигурање
запослених, имовине и возила и за период од годину дана, по партијама, ЈН бр. M-60/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони
број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача
и назив банке:
Лице овлашћено
за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:
Адреса:
1)

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

2)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој
понуди:
1)

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

2)

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

3)

Адреса:
Матични број:
Порески
идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 2 - Осигурање имовине за период од годину дана,
ЈН бр. M-60/17
Укупна цена

БРЗИНА ИСПЛАТЕ ШТЕТЕ

Рок и начин плаћања

У 12 једнаких месечних бескаматних
рата, по истеку месеца у року од
___________________________ дана.

Рок важења понуде (минимум 30
дана од дана отварања понуда)
_____________________________ дана од
дана отварања понуда

Датум и место:
________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

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.
**Овај образац понуђач попуњава само уколико подноси понуду за партију 2.
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VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 2-3
ЗА ПАРТИЈУ 3-осигурање возила
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку - Осигурање
запослених, имовине и возила и за период од годину дана, по партијама, ЈН бр. M-60/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони
број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача
и назив банке:
Лице овлашћено
за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:
Адреса:

1)

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

Адреса:

2)

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

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

Назив учесника
понуди:
1)

у

заједничкој

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

2)

у

заједничкој

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

3)

Адреса:
Матични број:
Порески
идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за партију 3 - Осигурање возила за период од годину дана,
ЈН бр. M-60/17
Укупна цена без пореза
Укупна цена са порезом
БРЗИНА ИСПЛАТЕ ШТЕТЕ
- Каско осигурања - у 12 једнаких
месечних бескаматних рата, по
истеку
месеца
у
року
од
___________________________ дана

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде (минимум 30
дана од дана отварања понуда)

Датум и место:
________________________

____________________________ дана од
дана отварања понуда

М.П.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

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.
Овај образац понуђач попуњава само уколико подноси понуду за партију 3.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1- осигурање запослених
УГОВОР
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун
кога заступа директор др Бранка Кресовић, као Наручилац са једне стране
и
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са Законом о
јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
спровео поступак јавне набавке број M-60/17 - услуге – Осигурање запослених,
имовине и возила, за период од годину дана;
 да је Наручилац - Осигураник у спроведеном поступку, изабрао понуду Понуђача Осигуравача, као најповољнију за партију 1 – осигурање запослених.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог Уговора је пружање услуге oсигурањa запослених за период од
годину дана, а у свему у складу са понудом број _______________________ од _______________
2017. године, чији је образац структуре цене саставни део овог Уговора.
Члан 3.
Закључењем уговора Осигуравач прихвата и преузима у обавезу да осигурава 357
запослених лица и то према следећим условима:
Предмет осигурања
Ризик осигурања
Сума осигурања

Колективно осигурање

Смрт

400.000,00

Инвалидитет

800.000,00

Дневна накнада

200,00

Трошкови лечења

100.000,00

Додатно колективно
осигурање

Осигурање за случај
тежих болести
Осигурање за случај
хируршке интервенције

Осигурање запослених

Смрт услед болести

50.000,00
25.000,00
200.000,00

Члан 4.
Укупна вредност премије из члана 3. Уговора за колективно и додатно колективно
осигурање запослених за период од годину дана износи _______________________________
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динара, односно вредност премије из члана 3. Уговора за осигурање запослених за
период од годину дана износи ______________________________динара.
Осигураник се обавезује да ће укупну вредност премија из чл. 4. став 1. Уговора платити
Осигуравачу у 12 једнаких месечних бескаматних рата, по истеку месеца у року од
_____________________ дана. Осигуравач доставља збирну фактуру са роковима доспећа
Премије ће се уплатити према испостављеном рачуну Осигуравача на рачун број:
__________________________________________________код
банке
__________________________________________________________________________.
Уговорене премије су фиксне и не могу се мењати у уговореном периоду.
Члан 5.
Осигуравач се обавезује да при потписивању овог уговора, достави следеће средство
финансијског обезбеђења испуњења својих уговорних обавеза:
- Бланко сопствену меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену
са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији
менице за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без пореза, која
траје најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац може уновчити меницу за добро извршење посла уколико Извршилац не
испоштује било коју уговорну обавезу.
Члан 6.
Осигуравач се обавезује да по закључењу уговора, а најкасније 5 дана од почетка
уговорног односа изда Осигуранику одговарајућу Полису осигурања са општим и
посебним условима осигурања. Полиса осигурања, заједно са овим уговором, чини
јединствени уговор о осигурању.
Члан 7.
Период важења полисе осигурања је годину дана.
Члан 8.
Осигуравач је дужан да Осигуранику плати накнаду штете по преузетим ризицима на
основу уредно комплетиране документације Осигураника, а Осигураник се обавезује
да Осигуравачу доставља сву потребну документацију којом се доказује настала штета
као последица осигураног ризика. Накнаду штете Осигуравач ће исплатити Осигуранику
у року од ________________ дана од ликвидације штете.
Члан 9.
Свака уговорна страна може једнострано раскинути уговор у случају да друга страна
неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку 15 дана од дана пријема писаног
обавештења.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Закона о осигурању.
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Члан 11.
Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно.
У супротном спорове ће решавати надлежни суд у Београду.
Члан 12.
Уговор се закључује на период од годину дана, који почиње да тече од 26.01.2016. године.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) примерка, од којих свака уговорна страна задржава
по 2 (два) примерка.

ЗА ОСИГУРАВАЧА
_______________________
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 - осигурање имовине
УГОВОР
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун
кога заступа директор др Бранка Кресовић, као Наручилац са једне стране
и
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
-

да је Институт за кукуруз „Земун поље“ као Наручилац, у складу са Законом о
јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
спровео поступак јавне набавке број M-60/17 - услуге – Осигурање запослених,
имовине и возила, за период од годину дана;

-

да је Наручилац - Осигураник у спроведеном поступку, изабрао понуду Понуђача Осигуравача, као најповољнију за партију 2 – осигурање имовине.

Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог Уговора је пружање услуге oсигурањa имовине за период од годину
дана, а у свему у складу са понудом број _______________ од __________ 2017. године, чији
је образац структуре цене саставни део овог Уговора.
Члан 3.
Закључењем уговора Осигуравач прихвата и преузима у обавезу да осигурава сву
имовину Осигураника и то према следећим условима:
ВРСТА ОСИГУРАЊА: ПРОВАЛНА КРАЂА
ОСИГУРАВА СЕ:

СУМА ОСИГУРАЊА

Сав намештај и уређаји са машинама и
апаратима, на први ризик – на 8 локација

30.000.000,00

Готов новац и новчане вредности у закључаној
гвозденој благајни

3.000.000,00

Готов новац за време преноса и превоза, на
реалцији Институт –Банка – Институт
Залихе робе на суму осигурања и на «први
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ризик»

2.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

ВРСТА ОСИГУРАЊА: ПОЖАР И НЕКЕ ДРУГЕ ОПАСНОСТИ –ДОПУНСКИ РИЗИЦИ
ОСИГУРАВА СЕ:

СУМА ОСИГУРАЊА

Грађевински објекат и опрема на уговорену
вредност према билансу стања

607.400.685,56

Залихе – Дорадни центар
- Залихе

580.000.000,00

- Самозапаљење залиха

46.000.000,00

Изливање воде из инсталација, на «први ризик»:
за грађевински објекат; за опрему; залихе
- Центар за дораду

10.800.000,00

- Механизација

700.000,00

- Економско двориште
- Школско добро
- Технологија
- Физиологија са стакларом
- Објекат за селекцију

2.000.000,00
700.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

- Школско добро

4.463.911,08

- Крњешевци
- Велика Плана + Планиница

3.076.033,38
150.000,00

Максимална обавеза осигуравача је набавна књиговодствена вредност на дан 31.12.
претходне године за сваку поједину ствар, као и уговорена сума осигурања «први ризик».
Максималну обавезу осигуравача представља пријављени износ залиха који важи у
тренутку настанка осигураног случаја. Уколико је пријављени износ залиха нижи од
књиговодственог стања залиха на дан пријаве, у случају штете, примењује се начело
пропорције.
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ВРСТА ОСИГУРАЊА: ЛОМ МАШИНА
ОСИГУРАВА СЕ:
Опрема из биланса стања која се води на конту
грађевинских објеката увећана 100%
Машине, машински и електро уређаји и
апарати из биланса стања увећани 100%

СУМА ОСИГУРАЊА
153.273.678,01
162.645.835,94

Доплатак за трошкове земљаних радова 20%
Доплатак за трошкове изналажења грешке 20%
Доплатак за откуп амортизоване вредности 35%
Доплатак за откуп одбитне франшизе 30%
ВРСТА ОСИГУРАЊА: ЛОМ СТАКЛА
ОСИГУРАВА СЕ:

СУМА ОСИГУРАЊА

Стакла на прозорима и вратима на суму осигурања на и у објектима осигураника,
-профилисани копилит ком. 50 цена 12.500,00;

625.000,00

-стакло на витринама 6 мм и више ком. 30
цена 9.500,00;

285.000,00

- стакло 6 мм и више ком. 30 цена 5.500,00;

165.000,00

-стакло 4 мм и више ком. 985 цена 3.500,00;

3.447.500,00

Члан 4.
Укупна вредност премије за сву имовину, из члана 3. Уговора, за период од годину дана,
износи _________________________________________________________ динара без пореза на
премије неживотног осигурања, односно
_______________________________________________________________________________ динара са
порезом на премије неживотног осигурања.
Осигураник се обавезује да ће укупну вредност премије осигурања имовине платити
Осигуравачу у 12 једнаких месечних бескаматних рата, по истеку месеца у року од
_________________________________ дана. Осигуравач доставља збирну фактуру са
роковима доспећа.
Премија ће се уплатити према испостављеном рачуну Осигуравача, на рачун
Осигуравача број:__________________________________________________________код пословне
банке ________________________________________________________________________.
Уговорене премије су фиксне и не могу се мењати у уговореном периоду.
Члан 5.
Осигуравач се обавезује да при потписивању овог уговора, достави следеће средство
финансијског обезбеђења испуњења својих уговорних обавеза:
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- Бланко сопствену меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену
са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији
менице за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без пореза, која
траје најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац може уновчити меницу за добро извршење посла уколико Извршилац не
испоштује било коју уговорну обавезу.
Члан 6.
Осигуравач се обавезује да по закључењу уговора, а најкасније 5 дана од почетка
уговорног односа изда Осигуранику одговарајућу Полису осигурања са општим и
посебним условима осигурања. Полиса осигурања, заједно са овим уговором, чини
јединствени уговор о осигурању.
Члан 7.
Период важења полисе осигурања је годину дана.
Члан 8.
Осигуравач је дужан да Осигуранику плати накнаду штете по преузетим ризицима на
основу уредно комплетиране документације Осигураника, а Осигураник се обавезује
да Осигуравачу доставља сву потребну документацију којом се доказује настала штета
као последица осигураног ризика. Накнаду штете Осигуравач ће исплатити Осигуранику
у року од __________________ дана од ликвидације штете.
Члан 9.
Свака уговорна страна може једнострано раскинути уговор у случају да друга страна
неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку 15 дана од дана пријема писаног
обавештења.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Закона о осигурању.
Члан 11.
Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно.
У супротном спорове ће решавати надлежни суд у Београду.
Члан 12.
Уговор се закључује на период од годину дана, који почиње да тече од 28.01.2016. године.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) примерка, од којих свака уговорна страна задржава
по 2 (два) примерка.
ЗА ОСИГУРАВАЧА

ЗА ОСИГУРАНИКА

____________________

___________________
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3 – осигурање возила
УГОВОР
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун
кога заступа директор др Бранка Кресовић, као Наручилац са једне стране
и
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
-

да је Институт за кукуруз „Земун поље“ као Наручилац, у складу са Законом о
јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
спровео поступак јавне набавке број M-60/17 – услуге – Осигурање запослених,
имовине и возила, за период од годину дана;

-

да је Наручилац – Осигураник у спроведеном поступку, изабрао понуду Понуђача
– Осигуравача, као најповољнију за партију 3 – осигурање возила

Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог Уговора је пружање услуге oсигурањa возила за период од годину
дана, а у свему у складу са понудом број _______________________________________ од
____________________ 2017. године, чији је образац структуре цене саставни део овог
Уговора.
Члан 3.
Закључењем уговора Осигуравач прихвата и преузима
возила Осигураника и то према следећим условима:

у обавезу да осигурава

ВРСТА ОСИГУРАЊА: ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ
РЕД.
БР.

ВРСТА
АУТОМОБИЛА

ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊЕ

РЕГИСТАРСКИ
БРОЈ

1
2
3
4

vw polo 1,2 trendline, 47KW
vw polo 1,2 trendline, 47KW
vw polo 1,2 trendline, 47KW
vw polo 1,2 trendline, 47KW
olkswagen polo 1,2 trendline,
47KW
olkswagen polo 1,2
comfortline, 51KW
vw polo 1,2 trendline, 47KW

2006
2006
2006
2006

BG493-HA
BG475-ZH
BG475ZU
BG475-ZV

2012

BG669-AE

2012

BG669-AD

2006

BG518GN

5
6
7
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НАПОМЕНА
ИСТЕК
ОСИГУРАЊА
22.11. 2018.
22.11.2018.
22.11.2018.
22.11. 2018.
29.11. 2018.
и каско
29.11. 2018.
и каско
28.12.2018.
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8
9
10

vw polo 1,2, 47KW
vw golf 1,9 tdi, 66KW
vw passat 2,0,

110KW

2006
2006

BG250VI
BG250VE

2006

BG250VJ

17.07.2018.
17.07.2018.
17.07.2018.

11

vw golf 1,9 tdi, 66KW

2006

BG250-VH

12

olks accord 2,0, 114KW

2008

BG301-BT

2008
2008
2008
2008
2008
2008

BG301-BO
BG301-BP
BG301BN
BG301BV
BG301-BR
BG301BU

17.07.2018.
31.07.2018.
и каско
31.07.2018.
31.07.2018.
31.07.2018.
31.07.2018.
31.07.2018.
01.08.2018.

2006

BG315DV

08.08.2018.

2006

BG315DU

08.08.2018.

2004
2007

BG399FN
BG399FL

24.09.2018.
28.09.2018.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

olks jazz 1,4 ls 5d, 61KW
olks jazz 1,4 ls 5d, 61KW
olks jazz 1,4 ls 5d, 61KW
olks jazz 1,4 ls 5d, 61KW
olks jazz 1,4 ls 5d, 61KW
olks jazz 1,4 ls 5d, 61KW
vaz 21214 lada niva 1,7l,
59,5KW
vaz 21214 lada niva 1,7l,
59,5KW
skoda olkswa tdi, 66KW
zastava jugo koral, 40,5KW

ВРСТА ОСИГУРАЊА: ТЕРЕТНА ВОЗИЛА
НАПОМЕНА
ИСТЕК
ОСИГУРАЊА

РЕД.
БР.

ВРСТА
ВОЗИЛА

ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊЕ

РЕГИСТАРСКИ
БРОЈ

1

vw polo city van 1,4 tdi, 50KW
skania r420 lb 6x20005197629,
309KW
skania r420 lb 6x20005197629,
309KW
samro cd 18mh ets 7,4 kiper,
prikljucno vozilo
samro cd 18mh ets 7,4 kiper,
prikljucno vozilo
olkswagen caddy 2,0 sdi,
51KW
vw transporter 1,9 tdi , 77KW
olkswagen caddy 2,0 sdi,
51KW
hangler 2 tpzl 16, prikljucno
vozilo
olkswagen caddy, 51KW
olkswagen caddy compact,
55KW
vw polo city van 1,4 tdi, 50KW

2006

BG431PO

2008

BG669RZ

2008

BG769ČM

2008

AC363BG

2008

AC362BG

2006

BG247YR

08.06.2018.

2006

BG247-YP

08.06.2018.

2006

BG247YO

08.06.2018.

2008

AC279BG

23.07.2018.

2008

BG269EK

31.07.2018.

2008

BG269EJ

31.07.2018.

2006

BG683NX

17.09.2018.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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05.11.2018.
08.05.2018.
и каско
08.05.2018.
и каско
08.05.2018.
и каско
08.05.2018.
и каско
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13
14

olkswagen caddy basis furgon
1,6 td,55KW
olkswagen caddy compact
gp trendlin,55KW

2012

BG648-YE

2012

BG648-YD

24.09.2018.
и каско
24.09.2018.
и каско

15

vw polo city van 1,4 tdi, 50KW

2006

BG431-PR

11.10.2018.

16

vw caddy gp compact,
55KW

2012

BG653WM

14.10.2018.
и каско

17

vw caddy gp compact,
55KW

2012

BG653-WN

14.10.2018.
и каско

ВРСТА ОСИГУРАЊА: ТЕРЕТНА ВОЗИЛА – КРЊЕШЕВЦИ

РЕД.
БР.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ВРСТА
ВОЗИЛА

ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊЕ

НАПОМЕНА
ИСТЕК
ОСИГУРАЊА

РЕГИСТАРСКИ
БРОЈ

zmaj 485, prikljucno vozilo
1983
BG86AAĆ
zmaj 485, prikljucno vozilo
1983
BG89AAĆ
zmaj 485, prikljucno vozilo
1983
BG83AAĆ
zmaj 485, prikljucno vozilo
1983
BG85AAĆ
zmaj 485, prikljucno vozilo
1985
BG88AAĆ
zmaj 470, prikljucno vozilo
1979
BG84AAĆ
zmaj 489, prikljucno vozilo
2001
није регистровано
zmaj 489, prikljucno vozilo
1997
није регистровано
zmaj 489, prikljucno vozilo
1997
није регистровано
Majevica, cisterna
1980
није регистровано
mtz 82, 59,6KW
2007
BGAAP02
mtz 82, 59,6KW
1998
није регистрован
mtz 552, 41KW
1989
BGAAP01
mtz 552, 41KW
1989
BGAAO99
mtz 552, 41KW
1989
BGAĆI-79
Imt 539, 28 KW
није регистрован
john deere, 180KW
2007
BGAAP03
john deere, 144KW
1991
BGAĆI-77
CLAAS LEXION 430, 191KW
2002
није регистрован
4)ВРСТА ОСИГУРАЊА: ТЕРЕТНА ВОЗИЛА ШКОЛСКО ДОБРО

26.10.2018.
26.10.2018.
26.10.2018.
26.10.2018.
26.10.2018.
26.10.2018.
/
/
/
/
26.10.2018.
/
26.10.2018.
26.10.2018.
28.04.2018.
/
26.10.2018.
28.04.2018.
/

РЕД.
БР.

ВРСТА
ВОЗИЛА

ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊЕ

РЕГИСТАРСКИ
БРОЈ

НАПОМЕНА
ИСТЕК
ОСИГУРАЊА

1
2
3
4

mtz 82.1 uk, 60KW
belorus mtz 82.1, 60KW
john deere, 140KW
john deere, 118KW

1998
2007
1990
2007

BGAAK24
BGAAK20
BGAAK21
BGAAK23

18.06.2018.
18.06.2018.
18.06.2018.
18.06.2018.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

john deere, 77KW
mtz 82, 57,4KW
mtz 82, 57,4KW
mtz 82, 49,6KW
mtz 552, 41KW
imt 539, 38,5KW
zmaj 485, prikljucno vozilo
zmaj 485, prikljucno vozilo
zmaj 481, prikljucno vozilo
zmaj 489, prikljucno vozilo
zmaj 489, prikljucno vozilo
wintersteiger split, 175KW
wintersteiger split, 175KW

2007
1994
1994
2005
1989
1989
1983
1983
1987
1990
1990
2006
2006

BGAAK26
BGAAK25
BGAAO53
BGAAO55
BGAAK22
BGAAK19
BG92AAB
BG93AAB
BG96AAB
BG97AAB
BG95AAB
BGAAK28
BGAAK29

18.06.2018.
18.06.2018.
18.06.2018.
18.06.2018.
18.06.2018.
18.06.2018.
25.06.2018.
25.06.2018.
25.06.2018.
25.06.2018.
25.06.2018.
25.06.2018.
25.06.2018.

Члан 4.
Укупна вредност премије за возила из члана 3. Уговора, за период од годину дана,
износи _______________________________________ динара без пореза на премије неживотног
осигурања, односно _______________________________________________________ динара са
порезом на премије неживотног осигурања.
Осигураник се обавезује да ће укупну вредност премије каско осигурања возила платити
Осигуравачу у 12 једнаких месечних бескаматних рата, по истеку месеца у року
од______________. Осигуравач доставља збирну фактуру са роковима доспећа.
Осигураник се обавезује да ће укупну вредност премије осигурања возила од
аутоодговорности платити одједном, по истеку обавезног осигурања за свако моторно
возило.
Премија ће се уплатити према испостављеном рачуну Осигуравача, на рачун
Осигуравача број:________________________________________________код пословне
банке
_____________________________________________________________.
Уговорене премије каско осигурања су фиксне и не могу се мењати у уговореном
периоду.
Члан 5.
Осигуравач се обавезује да при потписивању овог уговора, достави следеће средство
финансијског обезбеђења испуњења својих уговорних обавеза:
- Бланко сопствену меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену
са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији
менице за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а, која
траје најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац може уновчити меницу за добро извршење посла уколико Извршилац не
испоштује било коју уговорну обавезу.
Члан 6.
Осигуравач се обавезује да по закључењу уговора, а најкасније 5 дана од поднетог
Захтева изда Осигуранику одговарајућу Полису каско осигурања са општим и посебним
условима осигурања. Полиса осигурања, заједно са овим уговором, чини јединствени
уговор о осигурању.
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Осигуравач се обавезује да полисе осигурања од аутоодговорности издаје Осигуранику
на дан истека обавезног осигурања за свако моторно возило.
Члан 7.
Период важења полисе осигурања је годину дана.
Члан 8.
Осигуравач је дужан да Осигуранику плати накнаду штете по преузетим ризицима на
основу уредно комплетиране документације Осигураника, а Осигураник се обавезује
да Осигуравачу доставља сву потребну документацију којом се доказује настала штета
као последица осигураног ризика. Накнаду штете Осигуравач ће исплатити Осигуранику
у року од __________________________ дана од ликвидације штете.
Члан 9.
Свака уговорна страна може једнострано раскинути уговор у случају да друга страна
неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем
обавести другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку 15 дана од дана пријема писаног
обавештења.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о осигурању и Закона обавезном осигурању у
саобраћају.
Члан 11.
Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно.
У супротном спорове ће решавати надлежни суд у Београду.
Члан 12.
Уговор се закључује на период од годину дана, који почиње да тече од 27.01.2016. године.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) примерка, од којих свака уговорна страна задржава
по 2 (два) примерка.
ЗА ОСИГУРАВАЧА

ЗА ОСИГУРАНИКА

_______________________

_____________________
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IX – ОБРАЗАЦ 3-1
ЗА ПАРТИЈУ 1- Осигурање запослених
Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама, јавна
набавка бр. M-60/17
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 1 –
ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Предмет
осигурања

Колективно
осигурање

Додатно
колективно
осигурање
Осигурање
запослених

Ризик осигурања

Сума
осигурања

Смрт

400.000,00

Инвалидитет

800.000,00

Дневна накнада

200,00

Трошкови лечења

100.000,00

Осигурање за случај
тежих болести

50.000,00

Осигурање за случај
хируршке
интервенције

25.000,00

Смрт услед болести

200.000,00

Премија за
период од
годину дана за
једног
запосленог

Премија за
период од
годину дана
за свих 357
запослених

УКУПНО
Словима:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
За сваки ризик осигурања уписати износ премије за сваког запосленог, као и износ
премије за свих 357 запослених.
Датум и место:
________________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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IX – ОБРАЗАЦ 3-2
ЗА ПАРТИЈУ 2 - Осигурање имовине
Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама
ЈН бр. M-60/17
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 2 –
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
I ВРСТА ОСИГУРАЊА: ПРОВАЛНА КРАЂА
ОСИГУРАВА СЕ:
Сав намештај и уређаји
са машинама и
апаратима, на први ризик
– на 8 локација
Готов новац и новчане
вредности у закључаној
гвозденој благајни
Готов новац за време
преноса и превоза, на
реалцији
Институт –Банка – Институт
Залихе робе на суму
осигурања и на «први
ризик»

СУМА
ОСИГУРАЊА

УКУПНА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА БЕЗ
ПОРЕЗА

УКУПНА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА СА
ПОРЕЗОМ

30.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

УКУПНО I
II ВРСТА ОСИГУРАЊА: ПОЖАР И НЕКЕ ДРУГЕ ОПАСНОСТИ –
ДОПУНСКИ РИЗИЦИ
ОСИГУРАВА СЕ:

СУМА
ОСИГУРАЊА

Грађевински објекат и
опрема на уговорену
вредност према билансу
стања

607.400.685,56

УКУПНА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА БЕЗ
ПОРЕЗА

УКУПНА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА СА
ПОРЕЗОМ

Залихе – Дорадни центар
- Залихе

580.000.000,00

- Самозапаљење залиха

46.000.000,00
Изливање воде из инсталација, на «први ризик»:
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за грађевински објекат; за опрему; залихе
- Центар за дораду

10.800.000,00

- Механизација

700.000,00

- Економско двориште
- Школско добро

2.000.000,00
700.000,00

- Технологија

1.000.000,00

- Физиологија са
стакларом

1.000.000,00

- Објекат за селекцију

1.000.000,00

- Школско добро

4.463.911,08

- Крњешевци

3.076.033,38

- Велика Плана +
Планиница

150.000,00
УКУПНО II

Максимална обавеза осигуравача је набавна књиговодствена вредност на дан 31.12.
претходне године за сваку поједину ствар, као и уговорена сума осигурања «први ризик».
Максималну обавезу осигуравача представља пријављени износ залиха који важи у
тренутку настанка осигураног случаја. Уколико је пријављени износ залиха нижи од
књиговодственог стања залиха на дан пријаве, у случају штете, примењује се начело
пропорције.
III ВРСТА ОСИГУРАЊА: ЛОМ МАШИНА
ОСИГУРАВА СЕ:
Опрема из биланса
стања која се води на
конту грађевинских
објеката увећана 100%
Машине, машински и
електро уређаји и
апарати из биланса
стања увећани 100%
Доплатак за трошкове
земљаних радова 20%
Доплатак за трошкове
изналажења грешке 20%
Доплатак за откуп

СУМА
ОСИГУРАЊА

УКУПНА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА БЕЗ
ПОРЕЗА

УКУПНА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА СА
ПОРЕЗОМ

153.273.678,01

162.645.835,94
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амортизоване вредности
35%
Доплатак за откуп
одбитне франшизе 30%
УКУПНО III

IV ВРСТА ОСИГУРАЊА: ЛОМ СТАКЛА
УКУПНА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА БЕЗ
ПОРЕЗА

СУМА
ОСИГУРАЊА

ОСИГУРАВА СЕ:

УКУПНА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА СА
ПОРЕЗОМ

Стакла на прозорима и вратима на суму осигурања на и у објектима осигураника,
-профилисани копилит
ком. 50 цена 12.500,00;
-стакло на витринама 6
мм и више ком. 30 цена
9.500,00;
- стакло 6 мм и више
ком. 30 цена 5.500,00;
-стакло 4 мм и више
ком. 985 цена 3.500,00;

625.000,00
285.000,00
165.000,00
3.447.500,00

УКУПНО IV

ОСИГУРАЊЕ
ИМОВИНЕ
(укупно I+II+III+IV)

УКУПНА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА БЕЗ ПДВ-А

ИЗНОС
ПОРЕЗА

УКУПНА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА СА
ПОРЕЗОМ

Укупно словима:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
За сваку врсту осигурања уписати износ премије осигурања без пореза и износ премије
осигурања са порезом.
У последњој табели уписати укупан износ премије осигурања без пореза, износ пореза и
укупан износ премије осигурања са пореза са све врсте осигурања имовине.
Датум и место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

__________________________
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IX – ОБРАЗАЦ 3-3
ЗА ПАРТИЈУ 3 - осигурање возила
Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама,
ЈН бр. M-60/17
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 3 –
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
А - ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ

1
2
3
4
5
6
7

vw polo 1,2 trendline,
47KW
vw polo 1,2 trendline,
47KW
vw polo 1,2 trendline,
47KW
vw polo 1,2 trendline,
47KW
olkswagen polo 1,2
trendline, 47KW
olkswagen polo 1,2
comfortline, 51KW
vw polo 1,2 trendline,
47KW

РЕГИСТА
РСКИ
БРОЈ

РБ

ВРСТА
АУТОМОБИЛА

ГОДИНА
ПРОИЗВ
ОДЊЕ

I ВРСТА ОСИГУРАЊА: ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ

ИСТЕК
ОСИГУРАЊА

2006

BG493-HA

22.11. 2018.

2006

BG475-ZH

22.11.2018.

2006

BG475ZU

22.11.2018.

2006

BG475-ZV

22.11. 2018.

2012

BG669-AE

2012

BG669-AD

2006

BG518GN

28.12.2018.

29.11. 2018.
и каско
29.11. 2018.
и каско

8

vw polo 1,2, 47KW

2006

BG250VI

17.07.2018.

9

vw golf 1,9 tdi, 66KW

2006

BG250VE

17.07.2018.

2006

BG250VJ

10

vw passat 2,0,

110KW

17.07.2018.

11

vw golf 1,9 tdi, 66KW

2006

BG250-VH

12

olks accord 2,0, 114KW

2008

BG301-BT

13
14

olks jazz 1,4 ls 5d, 61KW
olks jazz 1,4 ls 5d, 61KW

2008
2008

BG301-BO
BG301-BP

31.07.2018.
и каско
31.07.2018.
31.07.2018.

15

olks jazz 1,4 ls 5d, 61KW

2008

BG301BN

31.07.2018.

16
17

olks jazz 1,4 ls 5d, 61KW
olks jazz 1,4 ls 5d, 61KW

2008
2008

BG301BV
BG301-BR

31.07.2018.
31.07.2018.

18

olks jazz 1,4 ls 5d, 61KW

2008

BG301BU

01.08.2018.

2006

BG315DV

08.08.2018.

2006

BG315DU

08.08.2018.

19
20

vaz 21214 lada niva 1,7l,
59,5KW
vaz 21214 lada niva 1,7l,
59,5KW
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ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА
БЕЗ ПОРЕЗА

17.07.2018.
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УКУПНА
ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА
СА ПОРЕЗОМ

21
22

skoda olkswa tdi, 66KW
zastava jugo koral,
40,5KW

2004

BG399FN

24.09.2018.

2007

BG399FL

28.09.2018.

УКУПНО I
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Година
производње

Регистарски
број

Дозвољена
носивост
(у kg)

II ВРСТА ОСИГУРАЊА: ТЕРЕТНА ВОЗИЛА

Намена

1

vw polo city van 1,4 tdi, 50KW

2006

BG431PO

350

Теретно возило

05.11.2018.

2

skania r420 lb 6x20005197629,309KW

2008

BG669RZ

15.590

Камион

3

skania r420 lb 6x20005197629,309KW

2008

BG769ČM

15.590

Камион

08.05.2018.
08.05.2018.

4

samro cd 18mh ets 7,4 kiper

2008

AC363BG

13.370

Приколица

08.05.2018.

5

samro cd 18mh ets 7,4 kiper

2008

AC362BG

13.370

Приколица

08.05.20178.

6

volkswagen caddy 2,0 sdi, 51KW

2006

BG247YR

750

теретно возило

7

vw transporter 1,9 tdi , 77KW

2006

BG247-YP

1.000

Камионет

8

volkswagen caddy 2,0 sdi, 51KW

2006

BG247YO

750

теретно возило

9

hangler 2 tpzl 16, prikljucno vozilo

2008

AČ279BG

17.250

Приколица

08.05.2018.
23.07.2018.

10

volkswagen caddy, 51KW

2008

BG269EK

763.000

теретно возило

31.07.2018.

11

volkswagen caddy compact, 55KW

2008

BG269EJ

733.000

теретно возило

31.07.2018.

12

vw polo city van 1,4 tdi, 50KW

2006

BG683NX

350

теретно возило

17.09.2018.

2012

BG648-YE

741

теретно возило

24.09.2018.

2012

BG648-YD

714

теретно возило

24.09.2018.

2006
2012
2012

BG431-PR
BG653WM
BG653-WN

350
712
712

теретно возило
теретно возило
теретно возило

11.10.2018.
14.10.2018.
14.10.2018.

Р.
б.

13
14
15
16
17

Врста
возила

volkswagen caddy basis furgon 1,6
td,55KW
volkswagen caddy compact gp
trenolin,55KW
vw polo city van 1,4 tdi, 50KW
vw caddy gp compact, 55KW
vw caddy gp compact, 55KW
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Истек
осигурања

08.05.2018.
08.05.2018.

Укупна
премија
осигурања
без пореза

Укупна
премија
осигурања
са порезом

УКУПНО II
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Врста
возила

zmaj 485,
prikljucno vozilo
zmaj 485,
prikljucno vozilo
zmaj 485,
prikljucno vozilo
zmaj 485,
prikljucno vozilo
zmaj 485,
prikljucno vozilo
zmaj 470,
prikljucno vozilo
zmaj 489,
prikljucno vozilo
zmaj 489,
prikljucno vozilo
zmaj 489,
prikljucno vozilo
Majevica,
cisterna

Регистарски
број

Дозвољена
носивост
(у kg)

Р.
б.

Год.
производње

III ВРСТА ОСИГУРАЊА: ТЕРЕТНА ВОЗИЛА – КРЊЕШЕВЦИ

Намена

Истек
осигурања

1983

BG86AAĆ

8.000

сандучар

1983

BG89AAĆ

8.000

сандучар

1983

BG83AAĆ

8.000

Тракт.
приколица

1983

BG85AAĆ

8.000

сандучар

1985

BG88AAĆ

8.000

Тракт.
приколица

26.10.2018.

1979

BG84AAĆ

7.000

сандучар

26.10.2018.

2001
1997
1997
1980

није
регистровано
није
регистровано
није
регистровано
није
регистровано

8.000
8.000
8.000

Тракт.
приколица
Тракт.
приколица
Тракт.
приколица

Укупна
премија
без
пореза

26.10.2018.
26.10.2018.
26.10.2018.
26.10.2018.

/
/
/

5000L

цистерна

/

11

mtz 82, 59,6KW

2007

BGAAP02

/

трактор

26.10.2018.

12

mtz 82, 59,6KW

1998

није
регистрован

/

трактор

/

13

mtz 552, 41KW

1989

BGAAP01

/

трактор

14

mtz 552, 41KW

1989

BGAAO99

/

трактор

26.10.2018.

15

mtz 552, 41KW

1989

BGAĆI-79

/

трактор

28.04.2018.

16

Imt 539, 28 KW

није
регистрован

/

трактор

/

17

john deere,
180KW

2007

BGAAP03

/

трактор

26.10.2018.

18

john deere,
144KW

1991

BGAĆI-77

/

трактор

19

CLAAS LEXION
430, 191KW

2002

није
регистрован

/

комбајн

26.10.2018.

28.04.2018..
/

УКУПНО III
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Укупна
премија
са
порезом

Врста
возила

Регистарски
број

Дозвољена
носивост
(у kg)

Ред.
бр.

Година
производње

IV ВРСТА ОСИГУРАЊА: ТЕРЕТНА ВОЗИЛА – ШКОЛСКО ДОБРО

BGAAK24

18.06.2018.

Намена

Истек
осигурања

2

mtz 82.1, 60KW

2007

BGAAK20

/

трактор

mtz 82.1 uk,
60KW
18.06.2018.

3

john deere, 140KW

1990

BGAAK21

/

трактор

18.06.2018.

4

john deere, 118KW

2007

BGAAK23

/

трактор

18.06.2018.

5

john deere, 77KW

2007

BGAAK26

/

трактор

18.06.2018.

6

mtz 82, 57,4KW

1994

BGAAK25

/

трактор

18.06.2018.

7

mtz 82, 57,4KW

1994

BGAAO53

/

трактор

18.06.2018.

8

mtz 82, 49,6KW

2005

BGAAO55

/

трактор

18.06.2018.

9

mtz 552, 41KW

1989

BGAAK22

/

трактор

18.06.2018.

10

imt 539, 38,5KW

1989

BGAAK19

/

трактор

18.06.2018.

11

zmaj 485

1983

BG92AAB

8.000

12

zmaj 485

1983

BG93AAB

8.000

13

zmaj 481

1987

BG96AAB

7.500

14

zmaj 489

1990

BG97AAB

5.000

15

zmaj 489

1990

BG95AAB

8.000

2006

BGAAK28

комбајн

2006

BGAAK29

комбајн

1

16
17

mtz 82.1 uk, 60KW

winterstriger split,
175KW
winterstriger split,
175KW

1998

1

тракторска
приколица
тракторска
приколица
тракторска
приколица
тракторска
приколица
тракторска
приколица

Укупна
премија
без
пореза

Укупна
премија са
порезом

25.06.2018.
25.06.2018.
25.06.2018.
25.06.2018.
25.06.2018.
25.06.2018.
25.06.2018.

УКУПНО IV

А - ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ
ОСИГУРАЊЕ ОД
АУТООДГОВОРНОСТИ
(укупно I+II+III+IV)

УКУПНА ПРЕМИЈА
БЕЗ ПОРЕЗА

ИЗНОС ПОРЕЗА

УКУПНА ПРЕМИЈА
СА ПОРЕЗОМ

Укупно словима:
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Б-КАСКО ОСИГУРАЊЕ
Рб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Врста аутомобила

Год.
произв
одње

Регистарски
број

Напомена

истек
осигурања

2008.

BG301BT

путничко

23.06.2018.

2008.

BG669RZ

камион

13.05.2018.

2008.

BG769ČM

камион

2008.

AC363BG

приколица

2008.

AC362BG

приколица

honda аccord 2,0 114 kw
skania r420 lb
6x2000519762 9, 309kw
skania r420 lb
6x2000519762 9, 309kw
samro cd 18mh ets 7,4
kiper
samro cd 18mh ets 7,4
kiper
volkswagen caddy basis
furgon 1,6 td, 55kw
volkswagen caddy
compact gp trendlin, 55kw
vw caddy gp compact,
55kw
vw caddy gp compact,
55kw
volkswagen polo 1,2
trendline, 47KW
volkswagen polo 1,2
comfortline, 51KW

теретно
возило
теретно
возило
теретно
возило
теретно
возило

Запремина
мотора
1.998 cm3

Датум прве
регистрације

08.05.2008.

13.05.2018.

11.705 cm3

08.05.2008.

13.05.2018.

/

09.05.2008.

13.05.2018.

/

09.05.2008.

1.598 cm3

25.09.2012.

1.598 cm3

25.09.2012.

1.598 cm3

15.10.2012.

1.598 cm3

15.10.2012.

1.200 cm3

29.11.2012.

1.200 cm3

29.11.2012.

BG648YE

17.09.2018.

2012.

BG648YD

2012.

BG653WM

2012.

BG653WN

2012

BG669-AE

путничко

06.12.2018.

2012

BG669-AD

путничко

06.12.2018.

17.09.2018.
04.10.2018.
04.10.2018.

Укупна
премија са
порезом

23.06.2008.

11.705 cm3

2012.

Укупна
премија без
пореза

УКУПНО
*Важност каско осигурања треба да буде и на територији Србије и на територији Европе, у складу са Условима за комбиновано
осигурање моторних возила. Каско осигурањем треба да буде покривен и ризик крађе.

Б - КАСКО ОСИГУРАЊЕ
КАСКО ОСИГУРАЊЕ

КАСКО ОСИГУРАЊЕ
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УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ

Укупно словима:
ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА

ИЗНОС ПОРЕЗА

УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ

УКУПНО А + Б
Укупно словима:
Напомена за учешће у штети:
Каско осигурање:
- за путничка возила - учешће 5%,
- за теретна возила - учешће 10%, изузев следећих возила, која су без учешћа: прикључна возила SAMRO CD AC363BG и
SAMRO CD AC362BG, као и теретна возила SKANIA BG 669RZ и SKANIA BG 769ČN
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Табела А - осигурање од аутоодговорности
За свако возило посебно уписати износ премије осигурања без пореза и износ премије осигурања са порезом, а на крају и укупан
износ премије без пореза износ пореза и укупан износ премије са порезом за сва возила.
Табела Б – каско осигурање
За свако возило посебно уписати износ премије осигурања без пореза и износ премије осигурања са порезом, а на крају и укупан
износ премије без пореза износ пореза и укупан износ премије са порезом за сва возила.
Табела – Осигурање возила
У табелу – Осигурање возила уписати укупан износ премије осигурања без пореза, износ пореза и укупан износ премије осигурања
са порезом, свих возила за период од годину дана.

Датум и место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________
Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17

_____________________
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У
СЛУЧАЈУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА
Добра – Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама,
ЈН број М-60/17

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћенолице понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
даће понуђач
________________________________________________________________________ (навести назив и
адресу понуђача), у случају доделе уговора, бити обавезан да приликом потписивања
уговора, достави следеће средство финансијског обезбеђења испуњења својих уговорних
обавеза:
-Оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и
оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о
регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора без
ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Датум и место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17

________________________
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Добра – Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама,
ЈН број М-60/17

У складу са чланом 88.став 1. Закона,Понуђач
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ [навести назив и
адресу 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

Понуђач
М. П.

_____________________________

Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17

________________________________

53/ 62

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Добра – Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама,
ЈН број М-60/17

У складу са чланом 26. Закона,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Назив и адреса понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавкеуслуга–Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана,
по партијама, редни број набавке: М-60/17 поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Понуђач
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 закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82.став1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17

54/ 62

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Добра – Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама,
ЈН број М-60/17

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________(навести назив
и адресу
понуђача) упоступкујавне набавке услуга - Осигурање запослених, имовине и возила за
период од годину дана, по партијама, ЈН бр. М-60/17, поштовао је све обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум и место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

________________________

Напомена: *У случају заједничке понуде, група понуђачаможе да се определи да
образацпотписују 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, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као
саставни део заједничке понуде.

Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17
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XIV – ОБРАЗАЦ 8-1
Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама,
јавна набавка бр. M-60/17
СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА
ЗА ПАРТИЈУ 1 - ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Услов је да је понуђач у периоду не дужем од три године до дана објављивања позива за
подношење понуда закључио минимум две полисе осигурања запослених за најмање 350
запослених по полиси годишње.

Редни
број

Број и датум
закључења полисе
осигурања
запослених

Број запослених
по полиси

Назив
правног субјекта

1.

2.

3.

Уз образац 8-1 доставити:
-

Потврде правних субјеката са којима су закључене полисе наведене у овом обрасцу,
као доказ да су услуге извршене у свему у складу са издатим полисама, (Образац
8а)

Датум и место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

_____________________

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је
потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део
заједничке понуде.
** Образац копирати у случају већег обима података.
*** Овај образац понуђач попуњава само уколико подноси понуду за партију 1.

Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17
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ОБРАЗАЦ 8а
Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама,
јавна набавка бр. M-60/17

Правни субјект
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ:
Особа за контакт

ПОТВРДА
којом потврђујемо да је
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ (назив и адреса осиугуравача), по
основу Полисе, број __________________ од ___________________, извршио услуге осигурања
_______ запослених (уписати број запослених) у свему у складу са условима из Полисе.
Ова
потврда
се
издаје
на
захтев
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________, ради учествовања у поступку јавне
набавке услуга, бр. M-60/17 – Осигурање запослених, имовине и возила за период од
годину дана, по партијама.
Тачност наведених података, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, својим
потписом и печатом потврђује.
М.П.
Потпис
__________________________
*Образац копирати по потреби.

Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17
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XIV – ОБРАЗАЦ 8-2
Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама,
јавна набавка бр. M-60/17
СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА
ЗА ПАРТИЈУ 2 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
Услов је да је понуђач у периоду не дужем од три године до дана објављивања позива за
подношење понуда закључио минимум две полисе осигурања имовине са сумом
осигурања по полиси од минимум 1.500.000,00 динара годишње.
Редни
број

Број и датум
закључења полисе
осигурања имовине

Сума осигурања по
полиси

Назив
правног субјекта

1.

2.

3.

Уз образац 8-2 доставити:
- Потврде правних субјеката са којима су закључене полисе наведене у овом обрасцу,
као доказ да су услуге извршене у свему у складу са издатим полисама, (Образац
8б)
Датум и место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

_____________________

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је
потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део
заједничке понуде.
** Образац копирати у случају већег обима података.
*** Овај образац понуђач попуњава само уколико подноси понуду за партију 2.

Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17
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ОБРАЗАЦ 8б
Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама,
јавна набавка бр. M-60/17

Правни субјект
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ:
Особа за контакт

ПОТВРДА
којом потврђујемо да је
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________, (назив и адреса осиугуравача), по
основу Полисе, број __________________ од ______________________, извршио услуге осигурања
имовине, са сумом осигурања у износ од _______________________ динара, (уписати износ
суме осигурања), у свему у складу са условима из Полисе.
Ова
потврда
се
издаје
на
захтев
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________, ради учествовања у поступку јавне
набавке услуга, бр. M-60/17 – Осигурање запослених, имовине и возила за период од
годину дана, по партијама.
Тачност наведених података, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, својим
потписом и печатом потврђује.
М.П.
Потпис
___________________
*Образац копирати по потреби.
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XIV – ОБРАЗАЦ 8-3
Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама,
ЈН бр. M-60/17
СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГАЗА ПАРТИЈУ 3 - ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
Услов је да је понуђач у периоду не дужем од три године до дана објављивања позива за
подношење понуда закључио две групе полиса, при чему се под групом подразумева
минимум 70 полиса за обавезно осигурање возила и минимум 20 полиса за комбиновано
осигурање возила код истог правног субјекта на годишњем нивоу.

Р.б

1.

2.

Врста полиса

Број укупно закључених полиса
са одређеним правним
субјектом у току једне године

Назив правног субјекта

Полисе
обавезног
осигурања
возила

Полисе
комбинованог
осигурања
возила

Уз образац 8-3 доставити:
- Потврде правних субјеката са којима су закључене полисе, као доказ да су услуге
извршене у свему у складу са издатим полисама, (Образац 8в)
Датум и место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

__________________________
_____________________
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је
потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део
заједничке понуде.
** Образац копирати у случају већег обима података.
*** Овај образац понуђач попуњава само уколико подноси понуду за партију 3.
Конкурсна документацијa, редни број набавке: М-60/17
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ОБРАЗАЦ 8в
Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама,
јавна набавка бр. M-60/17
Правни субјект
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ:
Особа за контакт

ПОТВРДА
којом потврђујемо да смо са
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________, (назив и адреса осигуравача), у току
______________ године закључили:____________ полиса обавезног осигурања возила (уписати
број издатих полиса) и ____________ полиса комбинованог осигурања возила (уписати број
издатих полиса), те да је именовани осигуравач све обавезе извршио у складу са
условима из наведених полиса.
Ова
потврда
се
издаје
на
захтев
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________, ради учествовања у поступку јавне
набавке услуга, бр. M-60/17 – Осигурање запослених, имовине и возила за период од
годину дана, по партијама.
Тачност наведених података, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, својим
потписом и печатом потврђује.
М.П.
Потпис
______________________
*Образац копирати по потреби
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XV- ОБРАЗАЦ 9
Осигурање запослених, имовине и возила за период од годину дана, по партијама,
јавна набавка бр. M-60/17

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О БРЗИНИ ИСПЛАТЕ ШТЕТА У ОСИГУРАЊУ

Назив понуђача: __________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________
Матични број понуђача: ____________________________________________
Шифра делатности: _______________________________________________
ПИБ: ______________________________________
даје
ИЗЈАВУ
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је рок
за исплату штета ___________ дана од дана ликвидације истих.

Датум и место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

_____________________

*Образац копирати за сваку партију посебно
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