KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
OСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ВОЗИЛА И ЛИЦА
Број поступка: ЈНВВОП У – 03/13/ММ-443
Поступак: отворен

Нови Сад, Септембар 2013. годинe
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Д) Техничка документацијa и планови
Ђ) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се
попуни
Е) Изјава о независној понуди
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А. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/2012),
Јaвно комунално предузеће
«ПАРКИНГ СЕРВИС»
НОВИ САД
Филипа Вишњића број 47
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку
број ЈНВВОП У-03/13/ММ-443
за јавну набавку „услуга осигурања имовине, возила и лица“
Предмет јавне набавке је набавка УСЛУГА „осигурања имовине, возила и лица“ за потребе ЈКП
«Паркинг Сервис» Нови Сад, на период од годину дана.
Право учешћа у отвореном поступку јавне набавке имају сва правна и физичка лица која испуњавају
обавезне услове за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. став 1. тачка 1-5. Закона о јавним
набавкама ("Сл. Гласник РС", број 124/2012), (у даљем тексту: Закон) о чему су обавезни да доставе
доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама, као и све услове и захтеве из конкурсне
документације.
Детаљан опис обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, као и упутство у вези врсте
доказа и начина доказивања испуњености услова, ближе су дати у конкурсној документацији.
Конкурсну документацију заинтересовани понуђачи могу преузети сваког радног дана у времену од
9:00 часова до 14:00 часова, или се у исту може извршити увид у ЈКП «ПАРКИНГ СЕРВИС», Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина број 1, спрат III, соба 310, у просторијама Службе Набавке, након
објављивања јавног позива на Порталу „Управе за јавне набавке“ и интернет страници
WWW.parkingns.rs.
Приликом преузимања конкурсне документације, потребно је приложити доказ о бесповратној
уплати износа од 1.990,00 динара, на име ЈКП «ПАРКИНГ СЕРВИС» Нови Сад, рачун број 340-33817-38
код „ЕРСТЕ БАНКЕ“, сврха уплате – за трошкове конкурсне документације број ЈНВВОП
У-03/13/ММ-443, као и овлашћење за преузимање исте.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу „Управе за јавне
набавке“ и интернет страници WWW.parkingns.rs a рок за доношење одлуке износи 8 дана од дана
отварања понуда.
Понуде се подносе на српском језику у запечаћеној коверти на адресу: ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“, Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина број 1, III спрат, соба 310, са назнаком "Понуда– услуге осигурања
имовине, возила и лица“, број ЈНВВОП У-03/13/ММ-443", са назнаком "не отварати". На коверти
обавезно навести, назив и адресу понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
Благовременим се сматрају понуде које су приспеле Наручиоцу до 11,00 часова, дана 17.10.2013.
године.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење
понуда, искључиво на преузетим обрасцима из конкурсне документације, који морају бити
попуњени јасно, недвосмислено, неизбрисивим мастилом, оверени печатом и потписом овлашћених
лица.
Јавно отварање понуда извршиће се 17.10.2013. године у 12,00 часова, у просторијама ЈКП „ПАРКИНГ
СЕРВИС“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 1, III спрат, соба 310.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, Комисији Наручиоца Услуга,
подносе пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Понуде са варијантама нису дозвољене. Неблаговремене и неисправне понуде неће бити
разматране.

3

Наручилац Услуга задржава право да у случају пријема само неодговарајућих и неприхватљивих
понуда и из других разлога не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци.
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара донеће се уз примену критеријума – економски
најповољнија понуда, сагласно одредби члана 85. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, у року
од 8 дана од дана отварања понуда, а о резултатима јавног оглашавања сви понуђачи ће бити
обавештени писменим путем сагласно поменутом Закону.
Економски најповољнија понуда ће бити одређена на основу критеријума:
1. Годишња премија - цена
70 бодова
2. % Ажурности у исплати штета у 2012. години 20 бодова
3. Висина гарантних резерви друштва за осигурање на дан 31.12.2012. године 10 бодова
Лицe за контакт у вези ове јавне набавке je Миленко Муњин, факс: 021/48-99-139 и адреса
електронске поште: milenko.munjin@parkingns.rs. Додатне информације и појашњења у вези
конкурсне документације могу се тражити искључиво писменим путем.
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Б. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Сходно члану 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/2012),
Наручилац припрема, односно даје упутство понуђачима, како да сачине понуду за набавку услуга
„осигурања имовине, возила и лица“ у отвореном поступку како ниже следи:
2.1.- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет ове јавне набавке велике вредности, чини набавка услуге осигурања по врстама и то:
1. Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности
1.1. Грађевински објекти и опрема, урањајући стубићи, паркинг кабине,рампе и друге непокретне ствари
2. Комбиновано осигурање електронских рачунара и припадајуће опреме са откупом
амортизоване вредности код делимичних штета, и откупом одбитне франшизе
2.1. Рачунари и рачунарска техника,
3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва (,, на први ризик ,,)
са укљученим доплатком за откуп одбитне франшизе
◦ Новац у закључаним гвозденим благајнама
3.2.Новац за време превоза и превоза
3.3.Намештај и уређаји са машинама и апаратима
3.4. Новац у манипулацији на уплатно исплатним местима
4. Осигурање стакла од лома (,, на први ризик ,,)
4.1. Стакла, огледала и слично од ризика лома
5. Осигурање машина од лома и неких других опасности
5.1. Све машине, апарати и уређаји и механичка опрема у саставу грађевинског објекта
6. Осигурање од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са
укљученом одговорношћу према запосленим радницима
6.1. Законска одговорност осигураника за штете од смрти,повреде тела или здравља као и
оштећења или уништења ствари трећих лица проистекле из делатности осигураника
7. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја - незгоде
7.1. Колективно осигурање запослених од последица незгоде
8. Допунско здравствено осигурање
− Допунско здравствено осигурање-хируршке интервенције и теже болести
9. Аутокаско осигурање, без учешћа у штети, са допунским ризиком крађе осим код мотоцикала
10.1. Комбиновано осигурање моторних возила по списку
10. Аутоодговорност – изразити премију по премиском разреду Р 00 (у тренутку израде полиса утврђиваће
се припадајући бонус и малус)

Врсте осигурања, предмет осигурања, осигуравајуће покриће и суме осигурања су дате у прилогу број
1.1.,,Техничка спецификација,, (у даљем тексту услуга осигурања).
Уговорне стране током трајања уговора о осигурању споразумно могу мењати врсте, премију и начин
осигурања, у случају ако уговарач осигурања повећава или смањује осигуране суме, ако уговара нове
ризике, ако у осигурање укључује нову имовину или нове запослене раднике и ако закључује нова
осигурања са осигураним сумама „на први ризик„ а где је први ризик исцрпљен (за осигурања закључена
текуће године).
За све напред наведене услуге осигурања, понуђачи су у обавези да доставе своја правна акта
односно опште, посебне и допунске услове осигурања, пријављене Народној банци Србије, до
дана подношења понуде у неовереној фотокопији. Уговор са најповољнијим понуђачем ће се
закључити у складу и по основу одредаба напред наведених аката на период oд једне године. На
основу овог уговора, понуђач и наручилац ће закључивати годишње полисе осигурања, по
врстама осигурања, у периоду трајања осигурања.
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2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, на читко попуњеним обрасцима који су
саставни део конкурсне документације.
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане једне преко
других, сем у случају исправке када се исправка уноси на маргини, оверава и потписује од стране
надлежног лица.
Сви обрасци морају бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица Понуђача.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком или на сличан начин повезани
у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови односно прилози, а да се листови или печат видно не оштете.
Образац понуде се попуњава на следећи начин:
Подаци о понуђачу:
• Податке о предузећу попунити сходно изводу из НБС-а.
Подаци о услугама-предмету јавне набавке-спецификација и техничке карактеристике:
• Врста услуга из предмета набавке
• Опис услуга - описати што детаљније ради провере сагласности и подобности истих у односу
на документацију.
• Карактеристике услуга - дефинисати услуге по врсти и захтевима Наручиоца услуга, назначити
да ли је по одређеним стандардима (aко јесте навести којим, ако није назначити да није).
Реализација јавне набавке услуга:
• Начин и рок извршења услуга - навести податке у складу са начином и роком извршења
услуга из општих услова конкурсне документације.
• Елементи које треба да обезбеди Наручилац Услуга - навести шта треба да припреми
Наручилац Услуга за извршење предметних услуга.
Цена
•
•
•

Јединична цена без пореза - унети цену по јединици услуге као и за све пратеће трошкове,
умањену за евентуални рабат или друге попусте изражену у динарима.
Порез унети у складу са важећим прописама.
Укупна цена са порезом подразумева јединичну цену и порез.

Цена може бити изражена и у Еврима. У том случају сходно члану 19. став 2. Закона о јавним
набавкама, за прерачун цене у динаре ће се користити одговарајући средњи девизни курс Народне
банке Србије на дан отварања понуда.
Плаћање
•

Рок плаћања — вршити месечно до 20 - ог у месецу за припадајући месец

Важност понуде
• Рок важности — износи 45 дана од дана отварања понуда
3. ЈЕЗИК
Понуда и сва пратећа документација (административна, техничка и сл.) морају бити на српском
језику.
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4. УСЛОВИ – ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Наручилац одређује да право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица основана у складу са
Законом о Осигурању («Сл. Гласник РС» 55/2004, 70/2004-испр., 61/2005,61/2005-др. Закон,
85/2005-др. Закон, 101/2007,63/2009, 99/2011 и 119/2012-одлука УС и 107/2009).
1.- да су регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар,
2.- 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,
3.- да су основани за обављање делатности која је предмет овог поступка јавне набавке,
4.- да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је на
снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда,
5.- да су измирили доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Р. Србије и као доказ
испуњености овог услова потребно је доставити потврду (уверење) надлежног пореског органа да је
понуђач измирио све доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине,
6.- има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности који је предмет јавне набавке и као
доказ испуњености овог услова потребно је доставити дозволу Народне банке Србије, као надлежног
државног органа Републике Србије, за обављање послова осигурања и потврду Народне банке Србије да
понуђачу није престала дозвола за обављање послова осигурања,
7.- да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: да нису пословали са губицима у
претходне три обрачунске године 2010; 2011 и 2012.- године ( АОП 284) и да су остварили нето добитак
( АОП 283) и као доказ испуњености овог услова потребно је доставити Извештај о бонитету са билансом
стања и успеха за 2010; 2011 и 2012. годину,
8.- да располаже неопходним пословним капацитетом се подразумева достављање најмање 15 полиса
са уговореним ризиком пожара и неких других опасности закључених у 2012. години, са уговореним
периодом трајања осигурања од 1 године и сумом осигурања по свим полисама од најмање
700.000.000,00 динара, што се доказује прилагањем фотокопија полиса осигурања,
9.- да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то да:
– има минимално једну пословну јединицу за пружање услуга осигурања у граду Новом Саду (у
власништву или закупу), и као доказ испуњености овог услова потребно је доставити фотокопију
уговора о закупу или сопствени документ односно оверену листу пописа основних средстава
– ,,Изјава понуђача да располаже довољним техничким капацитетом,,.
- је понуђач пре објављивања јавног позива за достављање понуда, имао радно ангажована лица запослена на неодређено или одређено време на пословима који су везани са предметом јавне набавке
и то најмање једног:
-са високом школском спремом машинске струке;
-са високом школском спремом електро струке;
-са високом школском спремом саобраћајне струке;
-са високом школском спремом, правне струке;
-са високом школском спремом, економске струке;

10. Образац трошкова припреме понуде
11. Образаац структуре понуђене цене, са упутсвом како да се попуни
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Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе:
I Без обзира на начин подношења понуде (самостално, са подиспоручиоцем или
заједничка понуда) Понуђач мора да поднесе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Попуњен образац понуде ( Образац бр. 1 )
Попуњен образац "Подаци о понуђачу". ( Образац бр. 2 )
Попуњену, потписану и оверену "Изјава Понуђача о прихватању услова из јавног позива".
( Образац бр. 3 )
Потписан и оверен "Образац за установљење квалификације" и доказе о испуњености
обавезних услова за учешће сходно члану 75 . став 1. тачка 1-5. и члану 76. Закона о јавним
набавкама. ( Образац бр. 4 )
Попуњен образац ``подаци о подиспоручиоцу`` ( Образац бр. 5 )
Попуњена изјава понуђача о висини гарантих резерви друштва. ( Образац бр. 6 )
Попуњен образац структуре понуђене цене. ( Образац бр. 7 )
Попуњен образац трошкове припреме понуде. ( Образац бр. 8 )
Изјаву о независној понуди. ( Образац бр. 9 )
Оригинални документ финансијског обезбеђења

Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве из конкурсне документације:
 Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да је измирио све
доспеле пословне обавезе. ( Прилог бр. 1 )
 Изјава Понуђача о уредном испуњавању обавеза према запосленима и подиспоручиоцима.
( Прилог бр. 2 )
 Изјава понуђача да не наступа са подиспоручиоцима. ( Прилог бр. 3 )
 Изјава понуђача о кључном техничком особљу. ( Прилог бр. 4 )
 Модел уговора. Понуђач мора да попуни модел, одговорно лице Понуђача мора да парафира
сваку страну и овери, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

II У случају да Понуђач не наступа са подиспоручиоцем мора поднети и (осим
наведеног под тачком I):
• Изјаву да не наступа са подиспоручиоцем.

III У случају да Понуђач наступа са подиспоручиоцем мора поднети и (осим
наведеног под тачком I):
• Попуњен образац "Учешће подиспоручиоца". ( Прилог бр. 5 )
• Овлашћење подиспоручиоцу понуђачу за сваки део понуде. ( Прилог бр. 6 )
• Изјава понуђача о извршењу уговорне обавезе. ( Прилог бр. 7 )
• Правни акт о међусобном уређењу односа.
За све своје подиспоручиоце наведене у понуди, Понуђач мора да поднесе доказ о испуњењу
обавезних услова из чланa 75. став 1. тачка 1-5.
IV У случају да група понуђача поднесе заједничку понуду та група понуђача мора поднети и
(осим наведеног под тачком I):

. Правни акт о заједничком извршењу набавке ако добију уговор. Правним актом о заједничком

извршењу набавке мора бити прецизно одређена одговорност понуђача појединачно за извршење
уговора. Без обзира на то, понуђачи одговарају Наручиоцу услуга неограничено и солидарно.

. Правна лица треба да наведу имена лица која ће бити одговорна за извршење предмета набавке
према Наручиоцу Услуга.
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Само оне понуде које стриктно одговарају техничким спецификацијама услуга ће бити узете у
обзир.
У оквиру понуде приложити само наведену документацију, без општих делова ове конкурсне
документације.
Понуде се подносе у три примерка, на следећи начин:
Коверат 1:
1. Понуда на формулару за понуде
2. Изјава о прихватању услова из јавног позива
3. Положена гаранција за озбиљност понуде
4. Изјава о независној понуди
Коверат 2 и 3 (Фотокопије):
1. Фотокопије свих докумената из коверте број 1 и сви оверени захтевани обрасци и прилози са
припадајућим странама
2. Остала документа која понуђач сматра релевантним
У случају било каквог неслагања између оригинала и копије, важиће оригинал.
На свакој коверти назначити редни број коверте и набавку на коју се односи. Коверте запечатити и
предати у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако
како је предата. На коверти стоји назнака "НЕ ОТВАРАТИ - понуда за услуге осигурања имовине,
возила и лица“ шифра: ЈНВВОП У–03/13/ММ-443, а на полеђини коверата назначити назив
понуђача, адреса, телефон и име особе за контакт.

5. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА
Само благовремено предате понуде на оригинал преузетом обрасцу, које стриктно одговарају
техничкoj спецификацији услуга и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне
документације ће бити разматране.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца Услуга до17.10.2013.
године, до 11:00 часова.
Све неблаговремено поднете понуде, Комисија за јавне набавке Наручиоца Услуга ће по окончању
поступка отварања понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
6. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, додатне информације и објашњења у
вези са припремом понуде, понуђачи могу добити подношењем упита у писменом облику
(контакт особа Миленко Муњин).
Наручилац Услуга ће у најкраћем могућем року, а најкасније 3 дана од дана пријема захтева, писмено
одговорити на све упите постављене у писменом облику од стране потенцијалних понуђача.
Наручилац Услуга ће исте проследити свим понуђачима који су откупили конкурсну документацију.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
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Питања треба упутити на факс број: 021/48 - 99 - 139 или на адресу ЈКП "Паркинг сервис", Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина број 1, 21000 Нови Сад, уз напомену Објашњења - позив за
подношење понуда број ЈНВВОП У-03/13/ММ-443.
7. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА
Не прихватају се понуде по партијама.
8. ЦЕНА
Податке у погледу начина исказивања цене попунити сходно “Упутству о начину попуњавања
обрасца понуде”.
Цена може бити изражена и у Еврима. У том случају цена ће се прерачунати у динаре по основу
одговарајућег средњег девизног курса Народне банке Србије на дан отварања понуда.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац Услуга ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о Јавним набавкама.
9. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
За озбиљност понуде:
Банкарска гаранција у износу од 5% од понуђене вредности посла. Рок важности ове гаранције
износи 150 дана од датума отварања понуда. Ова гаранција се полаже заједно са понудом
(коверат број 1).
За уредно извршење посла:
Банкарска гаранција у износу од 5% уговорене цене са порезом са роком важности не краћим од 12
месеци. Уз понуду понуђач прилаже Писмо о намерама своје банке да ће издати ову гаранцију
уколико буде закључио уговор са Наручиоцем.
10. НАЧИН ИЗВРШЕЊА НАБАВКЕ
Понуђач је обавезан да у понуди наведе сходно “Упутству о начину попуњавања обрасца понуде”
начин извршења набавке, односно да ли ће набавку извршити у целини или делимично поверити
подиспоручиоцу.
11. ДОДЕЛА УГОВОРА ГРУПИ ПОНУЂАЧА
У случају заједничке понуде, поступити у складу са “Упутством о начину попуњавања обрасца
понуде”.
12. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА
Не прихватају се понуде са варијантама.
13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА
У складу са чланом 85. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, одлука о додели уговора о јавној
набавци услуга донеће се применом критеријума "економски најповољнија понуда".
Биће изабрана економски најповољнија понуда, односно понуда која одговара следећим
критеријумима:
1. Годишња премија
максимално 70 бодова
2. % Ажурности у исплати штета у 2012. години
максимално 20 бодова
3. Висина гарантних резерви друштва на дан 31.12.2012. године максимално 10 бодова
Током вредновања, критеријуми ће се примењивати на следећи начин:
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13.1. Годишња премија (максимално 70 бодова)
Код овог елемента критеријума, пондерисаће се укупна годишња премија осигурања, а оцена сваке
понуде вршиће се тако што се понуда са најнижом укупном годишњом премијом осигурања вреднује са
максималним бројем пондера предвиђених за овај подкритеријум. За остале понуде, број пондера се
израчунава тако што се понуда са најнижом укупном годишњом премијом осигурања помножи са
максималним бројем пондера и подели са премијом понуђача чија се понуда разматра применом
следеће формуле:
најнижа понуђена год.премија осиг. без пореза x максималан број пондера
понуђена годи. премија осиг. без пореза

13.2. (% Ажурности у исплати штета у 2012. години максимално 20 бодова)
Код овог елемента критетријума, пондерисаће се проценат ажурности у исплати штета у 2012.години и то
применом следеће формуле:

АОП 134
________ х 100
АОП 228
Ажурност у исплати штета се доказује из билансних позиција (АОП 134 из Биланса стања 31.12.12./АОП
228 из Биланса успеха 31.12.12.) x 100.
АОП 134 = Обавезе по основу штета и уговорених износа из Биланса стања 2012. године
АОП 228 = Расходи накнада штета и уговорених износа из Биланса успеха 2012. године
Добијени проценат ажурности пондерисаће се на следећи начин:
Ажурност у % =

а) проценат ажурности од
б) проценат ажурности од
в) проценат ажурности од

0,000%-0,50% 0,51%-1 %
преко 1 %
-

20 пондера
10 пондера
0 пондера

Уколико највећи укупан број пондера имају две или више понуда, најповољнијом понудом, сматраће се
понуда понуђача чија понуда има већи број пондера по елементу критеријума понуђена годишња
премија осигурања.
13.3. - (Висина гарантних резерви друштва за осигурање на дан 31.12.2012. године
максимално 10 бодова)
Код овог елемента критеријума, пондерисаће се висина гарантних резерви, а оцена сваке понуде
вршиће се тако што се понуда са највећом гарантном резервом вреднује са максималним бројем
пондера предвиђених за овај подкритеријум. За остале понуде, број пондера се израчунава тако што се
понуда са гарантном резервом посматраног понуђача помножи са максималним бројем пондера и
подели са највећом гарантном резевом применом следеће формуле:
понуђена висина гарантне резерве х максималан број пондера
највећа понуђена гарантна резерва
Понуђач ће као доказ приложити Мишљење овлашћеног актуара о финансијским извештајима и
годишњем извештају о пословању за 2012. годину.
Уколико највећи укупан број пондера имају две или више понуда, најповољнијом понудом, сматраће се
понуда понуђача чија понуда има већи број пондера по елементу критеријума понуђена годишња
премија осигурања.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Наручилац Услуга може да захтева од Понуђача додатна објашњења у складу са чланом 63. став 2.
Закона о јавним набавкама.
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15. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само за намене јавног
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.
Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљиве, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи
ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су
прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви. У том случају, доставити акт
којим је поверљивост регулисана.
Наручилац услуга ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се
поверљивим, сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "ПОВЕРЉИВО".
Наручилац услуга не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведен начин.
Ако се поверљивим означе аци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац услуга ће
позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов
представник изнад ознаке поверљивости, написати "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.
Ако Понуђач у року који одреди Наручилац услуга не опозове поверљивост документа, Наручилац
ће одбити понуду у целини.

16. ДОПУНЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ПОНУДЕ
1. Понуђачи могу допуњавати или одустајати од своје понуде пре истека рока за предају понуда.
2. Понуде се не могу допуњавати после истека рока за предају понуда.
3. Свака информација о допуни или одустајању од стране понуђача мора бити припремљена,
означена и достављена на начин како је одређено за понуде, а коверат ће додатно бити
означен са ''ДОПУНА'' или ''ОДУСТАЈАЊЕ'' и број понуде на коју се односи.
17. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуде ће бити отворене на јавном отварању, дана 17.10.2013. године, у просторијама ЈКП
"Паркинг Сервис", Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 1, од стране Комисије за јавне набавке.
Комисија ће сачинити записник о отварању који ће бити достављен свим понуђачима.
На отварању ће се прочитати име понуђача, вредност понуде и цене из понуде, писана изјава о
допуни или одустајању (ако их има), постојање гаранције, као и остале информације које
Наручилац Услуга процени да су потребне.
Било какво смањење цене или измене у понуди, које стигну после рока за предају понуда, неће
бити узимано у обзир приликом анализе и вредновања понуда.
После јавног отварања понуда, никакве информације о провери, потврђивању, вредновању или
упоређивању понуда, као ни информације о додели уговора, се неће давати све до момента
доношења одлуке о додели уговора.
Сваки покушај понуђача да директно контактира са било којим чланом Комисије или особљем
Наручиоца услуга у току вредновања понуда, сматраће се довољним разлогом за
дисквалификацију понуђача.
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18. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да Понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке која је предмет овог поступка,
повређена права, може уложити захтев за заштиту права Понуђача, односно поступити у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама, које уређују поступак заштите права Понуђача (члан 148 —
159. истог Закона).
В) ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда важи 45 дана од дана отварања понуда.
2. КВАЛИТЕТ УСЛУГА
Квалитет услуга осигурања имовине, возила и лица, мора одговарати захтевима Наручиоца и
важећим стандардима.
3. ЦЕНА
Цена је фиксна током уговорног периода и не може се мењати.
4. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање ће се вршити месечно за припадајући месец.
5. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор се закључује на период од годину дана.
Закључењу уговора ће се приступити са понуђачем којим је додељен Уговор у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Успешан понуђач ће писменим путем бити позван да приступи потписивању уговора.Уколико
успешни Понуђач не потпише уговор у року од 8 дана по пријему писменог позива, Наручилац
услуга сходно члану 113. став 3. Закона, може да закључи Уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем, те ће му бити активирана Банкарска гаранција за озбиљност понуде.
Г) КАРАКТЕРИСТИКЕ и СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА
1. Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности

Ред.
бро
ј

1.

2.

Предмет осигурања

Сума
осигурања

Осигуравајуће покриће

Грађевински објекат у
Бул. Михајла Пупина
бр. 1
(Р-207.11м² х 60.000,00
дин)

12.426.600,00

Од ризика пожара и неких других опасности- на фиксну
вредност, допунски ризик излив воде из инсталација на
први ризик 5% од укупне вредности, откуп амортизације
код делимичних штета, постоје аутоматски јављачи пожара

Грађевински објекат у
Васе Стајића бр. 6
(Р-87.55м² х 60.000,00
дин)

5.253.000,00

Од ризика пожара и неких других опасности- на фиксну
вредност, допунски ризик излив воде из инсталација на
први ризик 5% од укупне вредности, откуп амортизације
код делимичних штета
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Премија без
пореза

порез

3.

Грађевински објекат у
Филипа Вишњића бр.
47

4.

Гаража код СНП-а
(Р- 2500м² х 8.000,00
дин)

5.

Паркинг кабине

6.

7.

Урањајући стубићи:
9.570.540,00
Рампе и контролори
рампе: 1.646.091,00
Семафори: 306.250,00
Паркиралишта за
бицикле: 11.327.500,00

Опрема

9.200.000,00

Од ризика пожара и неких других опасности- на уговорену
вредност, допунски ризик излив воде из инсталација на
први ризик 5% од укупне вредности објекта, допунски
ризик поплава, бујица, висока вода- на први ризик 10% од
укупне вредности објекта, допунски ризик удара НН
возила; откуп амортизације код делимичних штета,постоји
чуварска служба 24 часа

20.000.000,00

Од ризика пожара и неких других опасности- на фиксну
вредност, допунски ризик удара НН возила; откуп
амортизације код делимичних штета

3.913.750,00

Од ризика пожара и неких других опасности- на уговорену
вредност, допунски ризик удара НН возила; откуп
амортизације код делимичних штета

22.850.381,00

Од ризика пожара и неких других опасности- на уговорену
вредност; допунски ризик удара НН возила; откуп
амортизације код делимичних штета

114.506.394,31

Од ризика пожара и неких других опасности- на уговорену
вредност, допунски ризик излив воде из инсталација на
први ризик 5% од укупне вредности, допунски ризик
удара НН возила; откуп амортизације код делимичних
штета
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2. Осигурање рачунара и рачунарске опреме
Ред.
број

Предмет
осигурања

Рачунари

Сума
осигурања

16.907.051,00

1.

Фискалне касе

Премија без
пореза

Осигуравајуће покриће

порез

Од пожара, лома и крађе -на уговорену вредност са
укљученим доплацима за откуп амортизоване вредност, откуп
одбитне франшизе

152.850,00

3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
Ред.
број

Предмет осигурања

Сума
осигурања

1.

Сав намештај, уређаји и
апарати у Бул. Михајла Пупина
1

450.000,00

2.

Сав намештај, уређаји и
апарати у Филипа Вишњића 47

150.000,00

3.

Новац и драгоцености у
благајни у Филипа Вишњића
47

300.000,00

4.

Новац за време преноса и
превоза, на релацији
Бул.М.Пупина1- Ф.Вишњића
47-пословна банка

800.000,00

5.

Новац у манипулацији на
уплатно-исплатним местима,
благајнама у
Филипа Вишњића 47

150.000,00

Осигуравајуће покриће

Од ризика провалне крађе и
разбојништва- на први ризик, са
укљученим додатком за откуп одбитне
франшизе , постоји чуварска служба 24
часа у улици Филипа Вишњића 47
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Премија без
пореза

порез

4. Oсигурање стакла од лома
Ред.
број

Предмет осигурања

1.

Стаклени портали-дупло
термоизолационо стакло
( Р-11.4м² х 46.500,00 ) на II, III и
V спрату у
Бул.Михајла Пупина 1

Сума осигурања

530.100,00

Осигуравајуће покриће

Премија без
пореза

порез

Премија без
пореза

порез

Стаклени портали од ризика лома –
на фиксну вредност

5. Осигурање машина од лома и неких других опасности
Ред.
број

Предмет осигурања

Сума
осигурања

Осигуравајуће покриће

1.

Све машине,апарати и
уређаји

110.161.280,92

Од лома машина -на уговорену вредност са
укљученим доплацима за откуп амортизоване
вредност, откуп одбитне франшизе

2.

Механичка опрема
грађевинских објекта
у Бул. М.Пупина 1 и
Ф. Вишњића 47

2.162.660,00

Од лома машина -на уговорену вредност са
укљученим доплацима за откуп амортизоване
вредност, откуп одбитне франшизе, земљане
радове и изналажење грешке .

6.Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима трећих лица
Ред.
број

1.

Елементи за
одговорност из
делатности

Вредност

Укупни приходи у
2012.г.
у динарима

504.413.22
8,61

Осигуравајуће покриће

Сума осигурања

Законска одговорност осигураника за
штете од смрти,повреде тела или здравља
као и оштећења или уништења ствари
Укупне нето зараде у 169.679.30 трећих лица и запослених проистекле из
2012.г. у динарима
4,72
делатности осигураника. Уговорена
јединствена агрегатна сума осигурања за
лица и за ствари. Укључена одговорност за 1.500.000,00
изворе опасности- 6 паука и 7 дизалиаца.
Уговорено покриће за штете на возилима
настале радом паука. Укупна обавеза
осигуравача за цео период трајања
осигурања је 2 уговорене суме.
Број запослених

234
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Премија без
пореза

порез

7. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде

Ред.
број

Предмет осигурања

Колективно осигурање запослених од последица несрећног
случаја по службеној евиденцији наручиоца 24 часа дневно
365 дана, у свако време и на сваком месту
Број запослених: 234
Уговара се искључење одредбе о каренци

1.

Осигуравајуће покриће

Сума осигурања

Смрт услед незгоде

720.000,00

Инвалидитет

1.440.000,00

Смрт услед болести

240.000,00

Трошкови лечења

65.000,00

Дневна накнада

600,00

Премија без
пореза

порез

8. Допунско здравствено осигурање
Ред.
број

1.

Предмет осигурања

Осигурање запослених од тежих болести и хируршке
интервенције
Број запослених: 234
Уговара се искључење одредбе о каренци

Осигуравајуће покриће

Сума осигурања

Хируршке интервенције

300.000,00

Теже болести

300.000,00
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Премија без
пореза

порез

9. Аутокаско осигурање, без учешћа у штети, са допунским ризиком крађе осим код мотоцикала
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

Р.Б

Рег.
ознака

Марка и
тип
возила

1

NS
087-BV

2

3

Новонабавн
а вредност
возила

Год. пр .

Врста
возила

kw

ccm³

Број мотора

ŠKODA
FABIA

2006.

путничко

47

1198

BME240242

TMBPY16Y774027077

1/4

947.086,00

NS
119-FZ

ŠKODA
FABIA

2005.

путничко

55

1390

BKY121990

TMBMC26Y364477444

1/4

1.353.003,00

NS
188-GM

FIAT
DOBLO

2008.

путничко

77

1910

223B10005893683

ZFA22300005599456

1/4

1.718.103,00

Број шасије

18

Носивост
(кг)

Незгода
возач/путниц
и
1.Смрт
400.000,00
2.Инвалидите
т 800.000,00

Премија без
пореза

порез

ТЕРЕТНА И РАДНА ВОЗИЛА

ccm³

Број мотора

Број шасије

Носивост
(кг)

Незгода
возач/путници
1.Смрт
400.000,00
2.Инвалидитет
800.000,00

3900

210469

ZFCA1AC0202464670

3.100

1/2

8.404.085,00

216967

ZCFA1AC0202465221

3.100

1/2

8.404.085,00

498718

ZCFC3584005662221

0

1/0

2.681.500,00

546185

ZCFA1AD0302536872

2.500

1/2

8.404.085,00

249201

ZCFA1AC0202474068

4.043

1/4

8.404.085,00

Р.Б

Рег.
ознака

Марка и тип
возила

Год.
пр.

Врста
возила

4

NS
109-ЈU

IVEKO EURO
CARGO 100
E17

2005.

Теретно

5

NS
109-JV

IVEKO
CARGO 100
E17

2005.

Теретно

125

3900

6

NS
057-LY

IVEKO 35 C12

2007.

Радно
(хидр.
дизалица)

85

2287

7

NS
117-UG

IVEKO EURO
CARGO
ML100 E18

2008.

Теретно

130

3900

8

NS
152-OX

IVEKO EURO
CARGO
ML100 E17

2005.

Теретно

125

3900

kw

125

19

Новонабавна
вредност
возила

Премија без
пореза

порез

Незгода
возач/путници
1.Смрт
400.000,00
2.Инвалидитет
800.000,00

Новонабавна
вредност
возила

Год.
пр.

Врста
возила

kw

ccm³

Број мотора

Број шасије

Носивост
(кг)

IVEKO DAILY 35C12

2009.

Радно
(хидр.
дизалица)

85

22874

1020409

ZCFC3584005801899

0

1/2

2.681.500,00

NS 084-PO

ZASTAVA 85,14 TURBO
ZETA BD

2002.

теретно

100

3908

ZCFA85A000Z062846

4.020

1/2

3.313.041,00

11

NS 064-LI

ISUZU D MAX 4X4
CREW 2,5L

2005.

теретно

74

2499

DF8443

MPATFS54H5H589323

990

1/2

2.324.716,00

12

NS ABL 63

KATERPILAR

2005.

радно

42

3024

GGA08968

CAT0226BHMJH04340

1/0

7.300.047,00

13

NS ABL 62

BELARUS MTZ 320.3

2008.

трактор

26.5

1649

3900025

1/0

1.757.988,00

14

NS 9930

SAMOGRADNJA PUS
8227

2007.

прикључно

0

15

NS 194-YN

DAF FA LF45 220 EEV

2013.

специјално
-паук

165

Р.Б

Рег. ознака

9

NS 144-ĐČ

10

Марка и тип возила

7357808

0

6700

PUS8227/0700357

22090666

XLRAE45GF0L428202

20

2800

0

1/2

151.708,00

11.099.000,00

Премија без
пореза

порез

МОТОЦИКЛИ
Незгода
возач/путници
1.Смрт
400.000,00
2.Инвалидитет
800.000,00

Р.Б

Рег.
ознака

Марка и
тип
возила

16

NS 015 94

SKUTER
PIAGGIO

2010.

мотоцикли

3.2

49

C481M4792

LBMC4810000004802

1

138.241,54

17

NS 015 96

SKUTER
PIAGGIO
TYPHON
50

2010.

мотоцикли

3.2

49

C481M5220

LBMC4810000004661

1

138.241,54
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NS 015 97

SKUTER
PIAGGIO

2010.

мотоцикли

3.2

49

C481M4926

LBMC4810000004935

1

138.241,54

NS 015 98

SKUTER
KIMKO
PEOPLE
S 50

2007.

мотоцикли

2.7

49

BA10A3500295

RFBB9000063500285

1

149.940,13

NS 015 93

SKUTER
KIMKO
PEOPLE
S 50

2007.

мотоцикли

49

BA10A3500251

RFBB9000063500265

1

149.940,13

19

19

Год. пр.

Врста
возила

kw

ccm³

Број мотора5

Број шасије

2.7

21

Носивост
(кг)

Новонабавна
вредност
возила

Премија без
пореза

порез

10. Аутоодговорност – изразити премију по премиском разреду Р 00 ( у тренутку израде полиса утврђиваће се припадајући бонус и малус)
A) Путничка возила
KW

Ком

47

1

51

1

55

1

63

7

77

2

125

1

Премија без пореза за једно
возило

Премија без пореза за сва
возила укупно

Премија без пореза за једно
возило

Премија без пореза за сва
возила укупно

Б) Теретна возила
Носивост у кг

Ком

3.100

2

2.500

1

4.043

1

4.020

1

990

1
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В) Трактори
KW

Ком

26.5

1

Премија без
пореза за једно
возило

Премија без
пореза за сва
возила укупно

Премија без
пореза за једно
возило

Премија без
пореза за сва
возила укупно

Г) Радна возила
Врста возила

Ком

Катерпилар

1

Хидр. дизалица

2

Паук

1

УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА (1-10):

ПОРЕЗ:

УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ:
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Д) ОБРАСЦИ

24

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуђач:
Адреса:
Шифра набавке:
Дел број:
Датум:

Предмет:

ЈНВВОП У- 03/13/ММ-443

Достава понуде за услуге «осигурања имовине, возила и лица“

На основу јавног позива за прикупљање понуда за доделу набавке услуга « осигурања имовине,
возила и лица“ у отвореном поступку под шифром ЈНВВОП У-03/13/ММ-443, објављеном на порталу
«Управе за јавне набавке” бр. ______________ дана 17.09.2013.године и интернет страници
WWW.parkingns.rs, достављамо следећу понуду:
I. Услови понуде:
a. Понуда важи 45 дана од дана отварања понуда.

Р.Бр
.

ОСНОВНЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА

Годишња
премија без
пореза у
динарима

(1.)

Осигурање имовине од ризика пожара и неких других
опасности

(2.)

Осигурање рачунара и рачунарске опреме

(3.)

Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

(4.)

Oсигурање стакла од лома

(5.)

Осигурање машина од лома и неких других опасности

(6.)

Осигурање одговорности из делатности за штете причињене
трећим лицима и стварима трећих лица
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Порез

(7.)

Колективно осигурање запослених од последица несрећног
случаја-незгоде

(8.)

Допунско здравствено осигурање

(9.)

Аутокаско осигурање, без учешћа у штети, са допунским
ризиком крађе осим код мотоцикала

(10.)

Аутоодговорност – изразити премију по премиском разреду Р
00 (у тренутку израде полиса утврђиваће се припадајући бонус
и малус)

УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА без пореза:
Порез:
УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА са порезом:

- Ажурност у исплати штета у 2012. години износи ___________%;
- Плаћање годишње премије ће се вршити месечно до 20 - ог у месецу за припадајући месец, на основу
примљене фактуре (налог за пренос, компензација, цесија);
- Висина гарантних резерви друштва на дан 31.12.2012. године___________%;
-Рок важења понуде је 45 дана рачунајући од дана јавног отварања понуде);
Понуду дајем (заокружити):

а) самостално
б) уз учешће подиспоручиоца
ц) заједничка понуда

Место и датум ___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.

ЈКП "Паркинг сервис"
Нови Сад
Шифра набавке: ЈНВВОП У-03/13/ММ-443

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Пун назив Понуђача :
Седиште и адреса Понуђача:
Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Eлектронска адреса особе за контакт:
Телефони:
Телефакс:
Матични број:
Шифра делатности:
Текући рачун и назив банке:

Место и датум: _______________________.

Понуђач
М.П. _________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.

Понуђач:
Адреса:
Шифра набавке:
Дел број:
Датум:

ЈНВВОП У-03/13/ММ-443

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у јавном позиву
за јавну набавку предметних услуга под шифром ЈНВВОП У-03/13/ММ-443 објављеном на порталу
«Управе за јавне набавке» дана 17.09.2013. године број.... и интернет страници WWW.parkingns.rs, за
набавку «осигурања имовине, возила и лица“ и све услове наведене у конкурсној документацији
Наручиоца Услуга под којима подносимо своју понуду. Сагласни смо да ти услови у целини
представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима.
У_______________________
Дана:____________________

Понуђач
М.П. ___________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

•

Напомена: уколико се наступа са једним или више подиспоручилаца или у случају заједничке
понуде потребно је да сваки од њих попуни ову претходно умножену изјаву.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.
Понуђач:
Адреса:
Шифра набавке:
Дел број:
Датум:

ЈНВВОП У-03/13/ММ-443

ОБРАЗАЦ ЗА УСТАНОВЉАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ*
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да приложени докази у табели
исказују тренутно реално стање и да прилажем оригинале или фотокопије:
Рб
ИЗЈАВА
Потребни докази
Понуђач је регистрован код надлежног органа и основан
1. за обављање делатности услуга која су предмет јавне
набавке;

-Извод из НБС-а

Понуђачу у време објављивања позива за подношење
понуда није изречена правноснажна судска или управна
2.
мера забране обављања делатности која је предмет ове
јавне набавке;

-Потврда од АПР-а

Понуђач је измирио све доспеле доприносе, порезе и
друге јавне дажбине, као и све доспеле пословне обавезе у
3.
складу са прописима Републике Србије, односно земље у
којој има седиште;

-Потврду надлежног пореског
органа која не сме бити старија од
60 дана од дана подношења
понуде.

Понуђач располаже неопходним финансијским и
пословним капацитетима;

4.

- Биланс стања са мишљењем
овлашћеног ревизора или извод
из биланса стања са
показатељима о понуђачевим
укупним приходима од пружања
услуге јавне набавке у претходне
три године.
- Изјава понуђача да је измирио
све пословне обавезе

Понуђач уредно испуњава обавезе према запосленима и
према подиспоручиоцима;
5.

- Изјава понуђача о томе да
уредно испуњава обавезе према
запосленим и подиспоручиоцима
- изјава понуђача да не наступа са
подиспоручиоцима

Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за
- Потврда од надлежног суда
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
6. против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
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Рб

ИЗЈАВА

Потребни докази

Понуђач део набавке обезбеђује уз помоћ
подиспоручиоца;

- Списак подиспоручилаца са
овереним фотокопијама уговора
о сарадњи и доказима да су
регистровани за област из које је

7.

предмет набавке, референц листа
-изјава о учешћу подиспоручиоца
Лица овлашћена за заступање понуђача су:

8.

-Копија обрасца регистрације
предузећа или одговарајући
документ органа управе где се
виде имена лица овлашћених за
заступање.

1._____________________
2._____________________
3._____________________

Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом -Копија 15 полиса осигурања
што подразумева достављање најмање 15 полиса са
9. уговореним ризиком пожара и неких других опасности
закључених у 2012. години, са уговореним периодом трајања
осигурања од 1 године и сумом осигурања по свим полисама
од најмање 700.000.000,00 динара;
Понуђач има минимално једну пословну јединицу за -Фотокопија уговора о закупу или
пружање услуга осигурања у граду Новом Саду;
сопствени
документ
односно
10.
оверену листу пописа основних
средстава.

*Доказе, који могу бити оригинал или фотокопија, приложити уз овај образац
редом којим су наведени у обрасцу. Сви приложени докази морају да
одражавају тренутно стање ствари.

Понуђач чија се понуда оцени као најповољнија, дужан је да у року од пет дана,
од дана доношења одлуке о додели уговора достави Наручиоцу Услуга оригинал
или оверену фотокопију доказа о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке у складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама.

Понуђач
М.П.

_____________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)
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Шифра набавке:

ЈНВВОП У-03/13/ММ-443

ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.

ПОДАЦИ О ПОДИСПОРУЧИОЦУ:
Пун назив Подиспоручиоца :
Седиште и адреса Подиспоручиоца:
Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Eлектронска адреса особе за контакт:
Телефони:
Телефакс:
Матични број:
Шифра делатности:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Текући рачун и назив банке:

Место и датум: _______________________.

Подиспоручилац
М.П. _________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Овај образац попунити за сваког подиспоручиоца. Уколико понуђач наступа са више од

једним подиспоручиоцем образац умножити и попунити за сваког подиспоручиоца.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.
Назив понуђача:
седиште:
адреса:
дел.бр.
датум:______________________________
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ВИСИНИ ГАРАНТНИХ РЕЗЕРВИ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ НА ДАН
31.12.2012.ГОДИНЕ

У својству понуђача
ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је:
_____________________________________________________
( пун назив понуђача )

на дан 31.12.2012. године
имало
___________________________динара.

гарантне

резерве

друштва

у

износу

од

Наводе ове изјаве доказујем достављањем Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима
и годишњем извештају о пословању за 2012. годину.
У _______________________ дана ________2013г.

М.П.
Име и презиме овлашћеног лица
____________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
(образац структуре цене)
1. Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности
Ред.
број

Предмет осигурања

Сума
осигурања

Осигуравајуће покриће

Премија
без пореза

1.

Грађевински објекат у Бул.
Михајла Пупина бр. 1
(Р-207.11м² х 60.000,00 дин)

12.426.600,00 Од ризика пожара и неких других опасностина фиксну вредност, допунски ризик излив
воде из инсталација на први ризик 5% од
укупне вредности, откуп амортизације код
делимичних штета, постоје аутоматски јављачи
пожара

2.

Грађевински објекат у Васе
Стајића бр. 6
(Р-87.55м² х 60.000,00 дин)

5.253.000,00 Од ризика пожара и неких других опасностина фиксну вредност, допунски ризик излив
воде из инсталација на први ризик 5% од
укупне вредности, откуп амортизације код
делимичних штета

3.

Грађевински објекат у Филипа
Вишњића бр. 47

9.200.000,00 Од ризика пожара и неких других опасностина уговорену вредност, допунски ризик излив
воде из инсталација на први ризик 5% од
укупне вредности објекта, допунски ризик
поплава, бујица, висока вода- на први ризик
10% од укупне вредности објекта, допунски
ризик удара НН возила; откуп амортизације
код делимичних штета,постоји чуварска
служба 24 часа

4.

Гаража код СНП-а
(Р- 2500м² х 8.000,00 дин)

5.

Паркинг кабине

6.

Урањајући стубићи: 9.570.540,00
Рампе и контролори рампе:
1.646.091,00
Семафори: 306.250,00
Паркиралишта за бицикле:
11.327.500,00

7.

Опрема

20.000.000,00 Од ризика пожара и неких других опасностина фиксну вредност, допунски ризик удара НН
возила; откуп амортизације код делимичних
штета
3.913.750,00 Од ризика пожара и неких других опасностина уговорену вредност, допунски ризик удара
НН
возила;
откуп
амортизације
код
делимичних штета
Од ризика пожара и неких других опасности22.850.381,00 на уговорену вредност; допунски ризик удара
НН
возила;
откуп
амортизације
код
делимичних штета

Од ризика пожара и неких других опасности114.506.394,31 на уговорену вредност, допунски ризик излив
воде из инсталација на први ризик 5% од
укупне вредности, допунски ризик удара НН
возила; откуп амортизације код делимичних
штета
Збир
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порез

2. Осигурање рачунара и рачунарске опреме
Ред.
број

Предмет осигурања

Сума осигурања

Осигуравајуће покриће

1.

Рачунари

16.907.051,00

2.

Од пожара, лома и крађе -на уговорену вредност са
укљученим доплацима за откуп амортизоване
вредност, откуп одбитне франшизе

Фискалне касе

152.850,00

Премија без
пореза

порез

Премија
без пореза

порез

Премија
без пореза

порез

Премија
без пореза

порез

Збир

3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
Ред.
број

Предмет осигурања

Сума осигурања

Осигуравајуће покриће

1.

Сав намештај, уређаји и апарати у
Бул. Михајла Пупина 1

450.000,00

2.

Сав намештај, уређаји и апарати у
Филипа Вишњића 47

150.000,00

3.

Новац и драгоцености у благајни у
Филипа Вишњића 47

300.000,00

4.

Новац за време преноса и превоза,
на релацији Бул.М.Пупина1Ф.Вишњића 47-пословна банка

5.

Новац у манипулацији на
уплатно-исплатним местима,
благајнама у
Филипа Вишњића 47

Од ризика провалне крађе и
разбојништва- на први ризик, са
укљученим додатком за откуп одбитне
800.000,00 франшизе , постоји чуварска служба 24
часа у улици Филипа Вишњића 47
150.000,00

Збир

4. Oсигурање стакла од лома
Ред.
број

Предмет осигурања

1.

Стаклени портали-дупло
термоизолационо стакло ( Р-11.4м²
х 46.500,00 ) на II, III и V спрату у
Бул.Михајла Пупина 1

Сума
осигурања

Осигуравајуће покриће

530.100,00 Стаклени портали од ризика лома – на фиксну
вредност

Збир

5. Осигурање машина од лома и неких других опасности
Ред.
број

Предмет осигурања

1.

Све машине,апарати и уређаји

2.

Механичка опрема грађевинских
објекта у Бул. М.Пупина 1 и
Ф. Вишњића 47

Сума
осигурања

Осигуравајуће покриће

110.161.280,92 Од лома машина -на уговорену вредност са
укљученим доплацима за откуп амортизоване
вредност, откуп одбитне франшизе
2.162.660,00 Од лома машина -на уговорену вредност са
укљученим доплацима за откуп амортизоване
вредност, откуп одбитне франшизе, земљане
радове и изналажење грешке .
Збир
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6.Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима
трећих лица
Ред.
број

Елементи за
одговорност из
делатности

Вредност

Укупни приходи у 2012.г.
у динарима :
504.413.228,61

1.

Осигуравајуће покриће

Сума осигурања

Премија
без пореза

порез

Законска одговорност осигураника за штете од
смрти,повреде тела или здравља као и оштећења или
уништења ствари трећих лица и запослених проистекле
из делатности осигураника. Уговорена јединствена
агрегатна сума осигурања за лица и за ствари. Укључена
одговорност за изворе опасности- 6 паука и 7 дизалиаца.
Уговорено покриће за штете на возилима настале радом
паука. Укупна обавеза осигуравача за цео период
трајања осигурања је 2 уговорене суме.
Сума осигурања:1.500.000,00

Збир

7. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде
Ред.
број

Предмет осигурања

Осигуравајуће
покриће
а)Смрт услед
незгоде

б)Инвалидитет
Колективно осигурање запослених од последица
несрећног случаја по службеној евиденцији наручиоца 24
в)Смрт услед
часа дневно 365 дана, у свако време и на сваком месту
болести
Број запослених: 234
Уговара се искључење одредбе о каренци
г)Трошкови лечења

1.

д)Дневна накнада

Сума
осигурања

Премија
без пореза

порез

Премија
без пореза

порез

720.000,00
1.440.000,00
240.000,00
65.000,00
600,00

Збир

8. Допунско здравствено осигурање
Ред.
број
1.

Предмет осигурања

Осигуравајуће покриће

Осигурање запослених од тежих болести и
хируршке интервенције
Број запослених: 234
Уговара се искључење одредбе о каренци

Хируршке интервенције

300.000,00
300.000,00

Теже болести

Збир
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Сума
осигурања

9. Аутокаско осигурање, без учешћа у штети, са допунским ризиком крађе осим код мотоцикала
ТЕРЕТНА И РАДНА ВОЗИЛА

4

NS
109-ЈU

IVEKO EURO CARGO
100 E17

2005.

Теретно

125

3900

5

NS
109-JV

IVEKO CARGO 100
E17

2005.

Теретно

125

3900

6

NS
057-LY

IVEKO 35 C12

2007.

Радно (хидр.
дизалица)

85

2287

7

NS
117-UG

IVEKO EURO CARGO
ML100 E18

2008.

Теретно

130

3900

8

NS
152-OX

IVEKO EURO CARGO
ML100 E17

2005.

Теретно

125

3900

9

NS
144-ĐČ

IVEKO DAILY 35C12

2009.

Радно (хидр.
дизалица)

85

2287

10

NS
084-PO

ZASTAVA 85,14
TURBO ZETA BD

2002.

теретно

100

3908

11

NS 064-LI

ISUZU D MAX 4X4
CREW 2,5L

2005.

теретно

74

2499

12

NS ABL
63

KATERPILAR

2005.

радно

42

3024

13

NS ABL
62

BELARUS MTZ 320.3

2008.

трактор

14

NS 9930

SAMOGRADNJA
PUS 8227

2007.

прикључно

0

0

15

NS
194-YN

DAF FA LF45 220
EEV

2013.

специјалнопаук

165

6700

26.5 1649

210469

ZFCA1AC0202464670

3.100

1/2

5.323.777,18

216967

ZCFA1AC0202465221

3.100

1/2

5.323.777,20

498718

ZCFC3584005662221

0

1/0

4.870.850,00

546185

ZCFA1AD0302536872

2.500

1/2

4.137.800,00

249201

ZCFA1AC0202474068

4.043

1/4

4.909.932,70

1020409

ZCFC3584005801899

0

1/2

5.568.000,00

ZCFA85A000Z062846

4.020

1/2

2.626.750,00

DF8443

MPATFS54H5H589323

990

1/2

1.856.845,00

GGA08968

CAT0226BHMJH04340

1/0

4.653.000,00

3900025

1/0

1.371.842,61

0

280.000,00

1/2

11.099.000,00

7357808

PUS8227/0700357
22090666

36

XLRAE45GF0L428202

2800

МОТОЦИКЛИ

16

NS 015
94

SKUTER PIAGGIO

2010.

мотоцикли

3.2

49

C481M4792

LBMC4810000004802

1

138.241,55

17

NS 015
96

SKUTER PIAGGIO
TYPHON 50

2010.

мотоцикли

3.2

49

C481M5220

LBMC4810000004661

1

138.241,55

18

NS 015
97

SKUTER PIAGGIO

2010.

мотоцикли

3.2

49

C481M4926

LBMC4810000004935

1

138.241,55

19

NS 015
98

SKUTER KIMKO
PEOPLE S 50

2007.

мотоцикли

2.7

49

BA10A3500295

RFBB9000063500285

1

127.067,90

19

NS 015
93

SKUTER KIMKO
PEOPLE S 50

2007.

мотоцикли

2.7

49

BA10A3500251

RFBB9000063500265

1

127.067,90

НАПОМЕНА: Скаденца за возило под редним бројем 1. је 14.07.2014.; за возило под ред.бр. 3. је 31.05.2014.; за возило под ред.бр. 9. је
04.12.2013. За сва остала возила скаденца је 15.11.2013. године.
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10. Аутоодговорност – изразити премију по премиском разреду Р 00 ( у тренутку израде полиса утврђиваће се
припадајући бонус и малус)

A) Путничка возила

KW

Ком

47

1

51

1

55

1

63

7

77

2

125

1

Премија без пореза за
једно возило

Премија без пореза за
сва возила укупно

порез

Премија без пореза за
једно возило

Премија без пореза за
сва возила укупно

порез

Б) Теретна возила

Носивост у кг

Ком

3.100

2

2.500

1

4.043

1

4.020

1

990

1
Збир

В) Трактори

KW

Ком

26.5

1

Премија без пореза за
једно возило

Премија без пореза за
сва возила укупно

Збир

38

порез

Г) Радна возила
Врста возила

Ком

Катерпилар

1

Хидр. дизалица

2

Премија без пореза за
једно возило

Премија без пореза за
сва возила укупно

порез

Збир

УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА (1-10):
ПОРЕЗ:
УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ:

М.П

Потпис

датум
Напомена:
На промет услуга осигурања у складу са одредбама члана 25. став 2. тачка 1. Закона о порезу на
додату вредност, ПДВ се не обрачунава и не плаћа.
На основу одредбе закона о порезу на премије неживотних осигурања (`` Сл. Гласник РС ``
бр.135/2004) обрачунава се и плаћа порез на премије осигруања које се остварују закључивањем и
извршавањем уговора о пословима неживотног осигурања у Републици Србији.
* У случају наступања групе понуђача, образац потписују и оверавају сви чланови групе, а у случају
наступања са подиспоручоцем, образац потписује и оверава понуђач.

39

ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.
Образац трошкова припреме понуде

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН (``Сл. Гласник РС `` број 124/2012) прилажемо структуру трошкова
насталих приликом припреме понуде број __________ од __________ 2013 године, у поступку јавне
набавке број ЈНВВОП У-03/13ММ-443 — услуге осигурања имовине, возила и лица.
Ред. Врста трошкова
бр.

Износ у динарима без
ПДВ-а

1
2
3
4
Укупно динара без ПДВ-а
( у табели навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде )
Напомена :
трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________________________
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА______________________________________________
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА_______________________________________
БРОЈ:____________________________________________________________
ДАТУМ:__________________________________________________________
МЕСТО:__________________________________________________________
ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо:
-да испуњавамо све услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама РС. ( „Сл. Гласник РС“, број
124/2012).
-да нашу Понуду бр______од___________; подносимо независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Регистровани смо за обављање делатности:

Шифра делатности:___________________________________________
Лица овлашћена за заступање:__________________________________
___________________________________
___________________________________
У_____________________________
Дана:_________________________
П О Н У Ђ А Ч:
___________________________
(Име; презиме и потпис овлашћеног лица)
___________________________
(ЈМБГ овлашћеног лица)
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Прилог 1.
Понуђач:
Адреса:
Шифра набавке:
Дел број:
Датум:

ЈНВВОП У-03/13/ММ-443

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
да је подмирио све доспеле пословне обавезе
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наше предузеће поштовало обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине.

Понуђач

_____________________

М.П.

(печат и потпис овлашћеног лица)

42

Прилог 2.

Понуђач:
Адреса:
Шифра набавке:
Дел број:
Датум:

ЈНВВОП У-03/13/ММ-443

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О УРЕДНОМ ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ПРЕМА ЗАПОСЛЕНИМА
И ПОДИСПОРУЧИОЦИМА
Изјављујемо под пуном материјалном и моралном одговорношћу, да наше предузеће уредно
испуњава минималне захтеве из колективног уговора или другог одговарајућег правног акта, као и
да редовно и благовремено испуњава обавезе према подиспоручиоцима.
Понуђач

____________________

(печат о потпис овлашћеног лица)

М.П
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Прилог 3.
Понуђач:
Адреса:
Шифра набавке:
Дел број:
Датум:

ЈНВВОП У-03/13/ММ-443

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИСПОРУЧИОЦИМА*
У вези са позивом за подношење понуда за доделу уговора за набавку услуга „осигурања имовине,
возила и лица“, сходно спецификацији из конкурсне документације, шифра набавке: ЈНВВОП
У-03/13/ММ-443, објављеном на порталу “Управе за јавне набавке»” бр._____________од дана
17.09.2013. године и интернет страници WWW.parkingns.rs, изјављујемо да не наступамо са
подиспоручиоцима.
Понуђач

М.П.

____________________

(печат и потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подиспоручиоцем.

44

Прилог 4.
Понуђач:
Адреса:
Шифра набавке:
Дел број:
Датум:

ЈНВВОП У-03/13/ММ-443
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о кључном техничком особљу

Р.бр.

Име и презиме запосленог

Послови које обавља

Школска

Радно искуство

спрема
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Напомена: 1. Навести запослена лица од кључне важности за испуњење ове набавке
2. Овај образац копирати и посебно попунити и за подиспоручиоцима са назнаком да
је реч о подиспоручиоцу
Понуђач

М.П.

_______________________
(печат и потпис овлашћеног лица)
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Прилог 5.
Понуђач:
Адреса:
Шифра набавке:

ЈНВВОП У-03/13/ММ-443

Датум:

УЧЕШЋЕ ПОДИСПОРУЧИОЦА
У вези са позивом за подношење понуда за доделу набавке услуга «осигурања имовине, возила и
лица“ у отвореном поступку објављеном на порталу "Управе за јавне набавке" бр. ______________
од дана 17.09.2013. године, и интернет страници WWW.parkingns.rs, за набавку услуга «осигурања
имовине, возила и лица»,изјављујемо да наступамо са подиспоручиоцима и у наставку наводимо
њихово учешће по вредности:
у понуди подиспоручиоца _____________________________________________ (назив) у
укупној вредности понуде учествује у извршењу у вредности од ______________________ ,
што износи __________% вредности понуде.
§ у понуди подиспоручиоца _____________________________________________ (назив) у
укупној вредности понуде учествује у извршењу у вредности од ______________________ ,
што износи __________% вредности понуде.
§ у понуди подиспоручиоца _____________________________________________ (назив) у
укупној вредности понуде учествује у извршењу у вредности од ______________________ ,
што износи __________% вредности понуде.
Место и датум: _________________________
Подиспоручилац
§

М.П. _________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)
*НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да Понуђач наступа са подиспоручиоцем. У случају
више од 3 (три) подиспоручилаца, образац копирати.
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Прилог 6.
Понуђач:
Адреса:
Шифра набавке:
Датум:

ЈНВВОП У-03/13/ММ-443
ОВЛАШЋЕЊЕ
ПОДИСПОРУЧИОЦУ ПОНУЂАЧУ ЗА СВАКИ ДЕО ПОНУДЕ

________________________________________________ (назив Подиспоручиоца), са адресом
____________________________________________________________ из
_____________________________________________ овлашћујемо
___________________________________________________ (назив Понуђача), са адресом
_________________________________________________ из
_____________________________________ да предузима неопходне радње за сваки део понуде.
Место и датум:

_________________________
Подиспоручилац
М.П. _________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

*НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да Понуђач наступа са подиспоручиоцем - има. У
случају више подиспоручилаца овлашћење фотокопирати.
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Прилог 7.
Понуђач:
Адреса:
Шифра набавке:
Дел број:
Датум:

ЈНВВОП У-03/13/ММ-443

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИЗВРШЕЊУ УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ
У вези са позивом за подношење понуда за доделу набавке услуга у отвореном поступку објављеном
на порталу "Управе за јавне набавке" бр.____________ дана 17.09.2013. године, и интернет страници
WWW.parkingns.rs, за набавку услуга „осигурања имовине, возила и лица“, у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама, изјављујемо да у потпуности одговарамо за извршење уговорне набавке
Наручиоцу Услуга, без обзира на број подиспоручилаца, као и да одговарамо за њих.
Место и датум: _________________________
Понуђач
М.П. _________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

*НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да Понуђач наступа са подиспоручиоцем - има. У
случају више подиспоручилаца овлашћење фотокопирати.
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(МОДЕЛ УГОВОРА О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)

УГОВОР бр. ЈНВВОП У-03/13/ММ-443
о додељивању јавне набавке______________________________________________
склопљен дана ___.____. 2013.године у Новом Саду,
Између:
1.
ЈКП "Паркинг Сервис" Нови Сад из Новог Сада, улица Филипа Вишњића број 47
(у даљем тексту: Наручилац услуга), кога заступа директор Милан Костић
и
“____________________________________”из___________________________________, ул.
_______________________________бр.____(у даљем тексту: Давалац услуга ), кога заступа
____________________________________________________________.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором уређују се основна међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна у
вези осигурања ЈКП,,Паркинг сервис“, Нови Сад, улица Филипа Вишњића број 47.
Осигуравач се обавезује да пружи између осталог и следеће врсте осигурања (у даљем тексту услуге):
1. Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности
1.1. Грађевински објекти и опрема, урањајући стубићи, паркинг кабине, рампе и друге непокретне ствари
2. Комбиновано осигурање електронских рачунара и припадајуће опреме са откупом
амортизоване вредности код делимичних штета, и откупом одбитне франшизе
2.1. Рачунари и рачунарска техника,
3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва (,, на први ризик ,,)
са укљученим доплатком за откуп одбитне франшизе
3.1 Новац у закључаним гвозденим благајнама
3.2. Новац за време превоза и превоза
3.3. Намештај и уређаји са машинама и апаратима
3.4. Новац у манипулацији на уплатно исплатним местима
4. Осигурање стакла од лома (,, на први ризик ,,)
4.1. Стакла, огледала и слично од ризика лома
5. Осигурање машина од лома и неких других опасности
5.1. Све машине, апарати и уређаји и механичка опрема у саставу грађевинског објекта
6. Осигурање од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са
укљученом одговорношћу према запосленим радницима
6.1. Законска одговорност осигураника за штете од смрти,повреде тела или здравља као и
оштећења или уништења ствари трећих лица проистекле из делатности осигураника
7. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја - незгоде
7.1. Колективно осигурање запослених од последица незгоде
8. Допунско здравствено осигурање
8.1. Допунско здравствено осигурање-хируршке интервенције и теже болести
9. Аутокаско осигурање, без учешћа у штети, са допунским ризиком крађе осим код мотоцикала
9.1. Комбиновано осигурање моторних возила по списку
10. Аутоодговорност – изразити премију по премиском разреду Р 00 (у тренутку израде полиса утврђиваће
се припадајући бонус и малус)

Закључивање уговора о осигурању
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Члан 2.
Овај уговор се закључује на одређено време у трајању од 1 године и то од дана ____- 2013. године, до
дана ____-.2014. године, а ступа на снагу кад уговарачи потпишу одговарајуће полисе по врстама
осигурања. Период осигурања по потписаним полисма почиње у 00,00 часова првог наредног дана и
завршава се последњег дана текуће године у односу на датум закључења наведених полиса у 24,00
часова.
Члан 3.
Осигурани случај
Уговорне стране прецизирају да:
- је будући догађај с обзиром на који се закључује осигурање, неизвестан и независан од воље
осигураника (осигурани случај),
–
се сматра да је у осигурању ствари настао осигурани случај оног тренутка када је једна од
осигураних опасности изненада и неочекивано почела да се остварује на осигураној ствари и да
је оштећује.
Члан 4.
Полисе осигурања
У полисама осигурања морају бити наведене уговорне стране, осигуране ствари, ризици обухваћени
осигурањем, трајање осигурања и периоди покрића, суме осигурања или да је осигурање ограничено,
премијске стопе, премије или доприноси и др. и исте ће се потписати у складу и по основу општих,
посебних и допунских услова осигурања осигуравача. У случају неслагања између одредаба овог уговора
односно одредаба општих, посебних и допунских услова осигурања и неких одредаба полиса,
примениће се одредбе полиса.
Члан 5.

Годишња премија осигурања
А. Процењена укупна вредност овог уговора за сво време његовог трајања (од 1 године
износи ............................................динара .
Б. Уговорне стране сагласно утврђују да износ годишњих премија осигурања, без пореза за прву годину
осигурања, према врстама осигурања износи:

Р.Бр.

ВРСТЕ ОСИГУРАЊА

Годишња
премија без
пореза у
динарима

(1.)

Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности

(2.)

Осигурање рачунара и рачунарске опреме

(3.)

Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

(4.)

Oсигурање стакла од лома

(5.)

Осигурање машина од лома и неких других опасности
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(6.)

Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима
и стварима трећих лица

(7.)

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде

(8.)

Допунско здравствено осигурање

(9.)

Аутокаско осигурање, без учешћа у штети, са допунским ризиком крађе осим
код мотоцикала

(10.)

Аутоодговорност – изразити премију по премиском разреду Р 00 (у тренутку
израде полиса утврђиваће се припадајући бонус и малус)

УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА без пореза:
Порез:
УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА
ОСИГУРАЊА са порезом:

В. Премијске стопе које је осигуравач користио при изради прихваћене понуде не могу се повећавати
током трајања уговора о осигурању. Премијске стопе које је осигуравач користио при изради
прихваћене понуде могу се смањити и то у случајевима када се њихово смањење врши променом тарифе
премија осигуравача.
Члан 6.
Набавна књиговодствена вредност опреме и објеката се обрачунава без месечних корекција сума
осигурања и премија, применом индекса потрошачких цена у Републици Србији током периода
осигурања, док у случају настанка штетног догађаја, штета се неће умањивати за коефицијент индекса
потрошачких цена.

Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да ће се по потреби вршити ажурирање података од значаја за осигурање
које је предмет овог уговора. На осигурања закључена у смислу овог уговора, зависно од врсте
осигурања, примењују се, поред законских одредби и услови осигурања осигуравача који су саставни
део овог уговора. Ако осигуравач измени услове осигурања дужан је да о томе писмено обавести
уговарача оосигурања пре истека текућег периода осигурања.
Плаћање премије осигурања
Члан 8.
Уговарач осигурања одређује да ће се плаћање годишње премије вршити у 12 једнаких месечних рата до
20- ог у месецу за претходни месец.
Плаћање осигуране суме – накнаде
Члан 9.
Када се догоди осигурани случај, осигуравач је дужан да исплати осигурану суму-накнаду у року и на
начин утврђен овим уговором и одговарајућим условима осигурања.
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Члан 10.
Реосигурање осигураног случаја
Осигуравач је у обавези да након потписивања уговора о осигурању обезбеди реосигуравајуће покриће
осигуране имовине за ризике изнад сопственог самопридржаја. Као доказ могућности испуњења
реосигурања осигураног случаја на наведени начин осигуравач ће доставити Уговор о пословно
техничкој сарадњи односно одговарајући документ закључен са реосигуравајућом кућом.
Члан 11.
Банкарска гаранција
Осигуравач је дужан да на дан закључења уговора, преда уговарачу осигурања неопозиву, безусловну
( без приговора ) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од
5% висине премије осигурања, са роком важења 13 месеци.
Члан 12.
Завршне одредбе
Саставни део овог уговора чине:
1. понуда осигуравача дел.бр._________ од ____________ 2013.године
2. општи, посебни и допунски услови осигурања које је осигуравач доставио Народној Банци Србије
најкасније до дана достављања понуде.
Члан 13.
Осигуравач се обавезује да по налогу наручиоца, у року од 48 сати од момента пријема захтева писменим
путем или електронском поштом достави детаљан извештај о реализацији наплате штете или осигураног
случаја по појединачним уговореним полисама осигурања.
Члан 14.
За сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе позитивних законских
прописа који регулишу осигурање имовине, возила и лица.
Члан 15.
Овај уговор се може једнострано раскинути због неиспуњења уговорних обавеза, на основу писменог
обавештења.
Отказни рок износи 30 дана од дана достављања писменог обавештења из претходног става.Уговорне
стране су сагласне да се за све што овим уговором није превиђено примењују одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о осигурању и других важећих прописа. Евентуалне спорове који
настану у примени овог уговора, уговорне стране ће решава споразумно, а уколико се споразум не
постигне, спорни односи ће се расправљати пред надлежним судом у Новом Саду.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три)
примерка.

Сачинио: Никола Дамјановић
Потпис:
Одобрио: Ненад Вуцеља
Потпис:
Наручилац Услуга

Давалац Услуга
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