ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-2-2/2017
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

ЈКП ,,ИВАЊИЦА'' ИВАЊИЦА

ИЗМЕЊЕНА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-2-2/2017
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
НАПОМЕНА: Измене се односе на:
-

-

-

-

измену описа услуге осигурања односно изузимање осигуравајућег
покрића у случају смрти услед болести код колективног осигурања
запослених од последица несрећног случаја;
брисање додатног услова за учешће у поступку јавне набавке у делу
пословног капацитета којим се захтева да понуђач има минимално једну
пословницу за пружање услуга осигурања на подручју општине Ивањица;
исправку износа основице за обрачун премије код осигурања машинских и
електричних уређаја од лома у обрасцу структуре цене;
измене осигуравајућег покрића код осигурања од опасности провалне
крађе и разбојништва готовог новца, других средстава плаћања и других
вредности;
допуну података за утврђивање висине премије осигурања;
број запослених код колективног осигурања запослених од последица
несрећног случаја;
продужење рока за достављање понуда.

Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:

02.08.2017.године до 10,00 часова

Јавно отварање:

02.08.2017.године у 10,15 часова

ИВАЊИЦА, ЈУЛ 2017.ГОДИНЕ
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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-2-2/2017
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл.
6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
Републике Србије” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 1-2-2/2017 деловодни број Одлуке 1-1-2-2-1/17 од
14.07.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1-1-22-2/17 од 14.07.2017.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – услуге осигурања
ЈН бр. 1-2-2/2017
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Техничке карактеристике: врста осигурања, предмет
осигурања, опис услуге осигурања (осигуравајуће
покриће), суме осигурања и осигуране суме;
квалитет; начин спровођења контроле квалитета;
обезбеђивање гаранције квалитета осигуравајуће
заштите; рок снимања, обраде, комплетирања и
исплате штета; локација осигураних објеката
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се
попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-2-2/2017
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП ''Ивањица'' Ивањица
Адреса: ул. Милинка Кушића бр. 61, 32250 Ивањица
Интернет страница: jkpivanjica.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 бр. 1-2-2/2017 су услуге осигурања.
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Добривоје Поповић
Е-mail адреса: jakopko@mts.rs
телефон/телефакс: (032) 664-170 у периоду од 7,00-15,00 часова
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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-2-2/2017
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1-2-2/2017 су услуге осигурања.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге осигурања – 66510000-8.
2. Партије
Набавка није обликована у партијама, већ је обликована као јединствена
набавка.
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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-2-2/2017
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: ВРСТА ОСИГУРАЊА,
ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА, ОПИС УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
(ОСИГУРАВАЈУЋЕ ПОКРИЋЕ), СУМЕ ОСИГУРАЊА И
ОСИГУРАНЕ СУМЕ; КВАЛИТЕТ; НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА; ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА ОСИГУРАВАЈУЋЕ ЗАШТИТЕ; РОК СНИМАЊА,
ОБРАДЕ, КОМПЛЕТИРАЊА И ИСПЛАТЕ ШТЕТА; ЛОКАЦИЈА
ОСИГУРАНИХ ОБЈЕКАТА

III-1 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: ВРСТА ОСИГУРАЊА, ПРЕДМЕТ
ОСИГУРАЊА, ОПИС УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА (ОСИГУРАВАЈУЋЕ ПОКРИЋЕ),
СУМЕ ОСИГУРАЊА И ОСИГУРАНЕ СУМЕ

А) Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде)

РЕДНИ
БРОЈ

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА

1.

Колективно осигурање запослених од
последица несрећног случаја по службеној
евиденцији наручиоца 24 часа дневно 365
дана у години, у свако време и на сваком
месту (при обављању послова редовног
занимања и изван обављања послова
редовног занимања). Број запослених: 90

ОСИГУРАВАЈУЋЕ
ПОКРИЋЕ

ГОДИШЊА
ОСИГУРАНА СУМА
У ДИНАРИМА ЗА
ЈЕДНО
ОСИГУРАНО ЛИЦЕ

Смрт услед несрећног
случаја

240.000,00

Инвалидитет

480.000,00

Б) Осигурање залиха робе и материјала од пожара и неких других опасности
РЕДНИ
БРОЈ

1.

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА

Залихе робе и материјала

ОСИГУРАВАЈУЋЕ
ПОКРИЋЕ

Од ризика пожара и неких
других
опасности
(без
учешћа у штети)

ГОДИШЊА СУМА
ОСИГУРАЊА У
ДИНАРИМА

4.011.117,65
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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-2-2/2017
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

В) Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
РЕДНИ
БРОЈ

1.

2.

3.

ГОДИШЊА СУМА
ОСИГУРАЊА У
ДИНАРИМА

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА

ОСИГУРАВАЈУЋЕ
ПОКРИЋЕ

Сав намештај и уређаји са машинама и
апаратима

Од ризика провалне
крађе и разбојништва
без учешћа у штетном
догађају - на први
ризик, са укљученим
доплатком за откуп
одбитне франшизе од
50 %

330.000,00

Залихе робе и материјала у централном
магацину

Од ризика провалне
крађе и разбојништва
без учешћа у штетном
догађају - на први
ризик, са укљученим
доплатком за откуп
одбитне франшизе од
50 %

300.000,00

Готов новац, друга средства плаћања и
друге вредности закључане у гвозденим
касама благајне

Од ризика провалне
крађе и разбојништва
без учешћа у штетном
догађају - на стварну
вредност, са укљученим
доплатком за откуп
одбитне франшизе од
50 %

200.000,00
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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-2-2/2017
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Г) Осигурање машина од лома
РЕДНИ
БРОЈ

1.

ГОДИШЊА СУМА
ОСИГУРАЊА У
ДИНАРИМА

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА

ОСИГУРАВАЈУЋЕ
ПОКРИЋЕ

Машински и електрични уређаји (машина за
електрофузионо заваривање)

Од лома машина без
учешћа
у
штетном
догађају; на уговорену
вредност; без доплатка за
откуп
амортизоване
вредности код делимичних
штета

2.

Јавна водоводна мрежа

3.

Јавна канализациона мрежа

Од лома машина са
учешћем
у
штетном
догађају од 10 %; на
уговорену
вредност;
покриће
укључује
стандардне трошкове за
земљане
радове
и
асфалтирање раскопаних
површина и стандардне
трошкове за налажење
грешке/оштећеног
дела;
без доплатка за откуп
амортизоване вредности
код делимичних штета
Од лома машина са
учешћем
у
штетном
догађају од 10 %; на
уговорену
вредност;
покриће
укључује
стандардне трошкове за
земљане
радове
и
асфалтирање раскопаних
површина и стандардне
трошкове за налажење
грешке/оштећеног
дела;
без доплатка за откуп
амортизоване вредности
код делимичних штета

296.982,80

80.000.000,00

7.698.692,00
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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-2-2/2017
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Д) Осигурање грађевинских објеката и опреме од ризика пожара и неких других
опасности са допунским ризицима
РЕДНИ
БРОЈ

1.

2.

3.

ОСИГУРАВАЈУЋЕ
ПОКРИЋЕ

ГОДИШЊА СУМА
ОСИГУРАЊА У
ДИНАРИМА

Грађевински објекти (приземни)

Од ризика пожара и неких
других опасности
без
учешћа
у
штетном
догађају; на уговорену
вредност, допунски ризик
за
клизање
тла
и
одроњавање
земљишта,
без доплатка за откуп
амортизоване вредности
код делимичних штета

100.000.000,00

Градска водоводна и канализациона
мрежа

Од неких других опасности
без учешћа у штетном
догађају; на уговорену
вредност, допунски ризик
за слегање тла, без
доплатка
за
откуп
амортизоване вредности
код делимичних штета

87.698.692,00

Опрема (контејнери)

Од ризика пожара и неких
других опасности
без
учешћа
у
штетном
догађају; на уговорену
вредност, без доплатка за
откуп
амортизоване
вредности код делимичних
штета

2.728.358,00

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА

НАПОМЕНА: Предмет осигурања под редним бројем 1. у табели - Грађевински
објекти (приземни), су следећи објекти:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКАТ
Објекат млечне пијаце
Управна зграда
Капела на гробљу
Управна зграда нова
Гаража
Продавница погребне опреме
Бифе пијац
Приступни пут за резервоар Мркочевац
Објекат бувље пијаце
Приступни пут за плато испод гараже
Надстрешница за изливање плоча на гробљу
Постројење за пречишћавање воде за пиће Лучка Река

Страна 8/51

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-2-2/2017
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Ђ) Осигурање од опште одговорности из обављања регистроване делатности
РЕДНИ
БРОЈ

1.

ГОДИШЊА СУМА
ОСИГУРАЊА У
ЕВРИМА

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА

ОСИГУРАВАЈУЋЕ
ПОКРИЋЕ

Законска
грађанска
одговорност
осигураника за штете настале услед
повреде тела, нарушавања здравља
или смрти, као и штете услед оштећења
или уништења ствари трећих лица,
проузрокованих
изненадним
и
неочекиваним штетним догађајем

Штете које су настале из
послова
и
активности
осигураника
и/или
из
поседовања ствари и/или
из правног односа и/или
одређеног својства као
извора
опасности
(НАРОЧИТО:
штете
настале услед изливања
непрерађене
воде
из
објеката јавног водовода;
штете
настале
услед
изливања воде за пиће из
објеката јавног водовода;
штете
настале
услед
изливања
садржаја из
објеката јавне фекалне
канализације;
штете
настале услед пада у
шахтове јавног водовода и
канализације;
штете
настале услед снега, леда
и поледице на путу).
Откупљена
одбитна
франшиза. Нема учешћа
осигураника у штетном
догађају.

Сума осигурања по
осигураном случају:
5.000,00
Агрегатна сума
осигурања:
20.000,00

Подаци за утврђивање висине премије осигурања
Комунална инфраструктура

РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.
4.
5.

ВРСТА

ДУЖИНА (km)

Јавна водоводна мрежа (вода за пиће)
Јавна канализациона мрежа
Цевовод непрерађене (речне) воде
Општински и некатегорисани путеви
Улице (зимско одржавање)

77,43
32,28
12,50
66,00
40,00

Висина прихода у 2016.години
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.

ДЕЛАТНОСТ
Зимско одржавање улица
Одржавањe елемената општинских и некатегорисаних путева

ИЗНОС (дин.)
1.990.156,25
5.454.561,37
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Делатности
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ВРСТА
Снабдевање водом за пиће
Одвођење отпадних вода
Сакупљање комуналног отпада
Управљање гробљима
Управљање пијацама
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одржавање јавних зелених површина
Управљањe јавним паркиралиштима
Зимско одржавање улица
Одржавањe елемената општинских и некатегорисаних путева

III-1-1 ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
ЗАХТЕВАНОМ ОСИГУРАВАЈУЋОМ ЗАШТИТОМ

У

ВЕЗИ

СА

Понуђач не може повећавати премијску стопу за основне и допунске ризике код
осигурања (неког од ризика) које наручилац закључује са роком краћим од једне
године (не може примењивати премијску стопу по одредби Тарифе премије „Pro
rata temporis“).
Понуђач је обавезан да за осигурања код којих је у његовим „Условима“
предвиђена одредба о каренци искључи њено важење тј. понуђач је обавезан
да у случају настанка осигураног случаја исплаћује осигуране суме уговарачу
односно кориснику осигурања у пуном износу без ограничења (без примене
каренце - временског ограничења).
Сагласност са посебним захтевима наручиоца понуђачи дају самим учешћем у
поступку јавне набавке.
III-2 КВАЛИТЕТ ОСИГУРАВАЈУЋЕ ЗАШТИТЕ
Под квалитетом осигуравајуће заштите подразумева се да изабрани понуђач у
поступку пружања услуге осигурања поступа у свему и на начин предвиђен
тачком III – 5.
III-3 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ОСИГУРАВАЈУЋЕ
ЗАШТИТЕ
Контролу квалитета осигуравајуће заштите током важења уговора о осигурању
вршиће наручилац у поступку решавања одштетног захтева у свим случајевима
када је он као уговарач истовремено и корисник осигурања.
У случају да наручилац као уговарач осигурања није истовремено и корисник,
контролу квалитета вршиће корисник осигурања (лице коме се исплаћује штета)
уз техничку помоћ наручиоца као уговарача осигурања.
По завршетку процене комплетирања и обрачуна пријављених штета
(осигураних случајева), а пре њихове исплате изабрани понуђач је дужан да
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наручиоцу и кориснику осигурања благовремено достави ликвидационо писмо
(обавештење о исплати штете).
Своју сагласност са начином спровођења контроле квалитета понуђач даје
самим учешћем у овом поступку јавне набавке односно потписивањем Модела
уговора без примедби.
III-4 ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ОСИГУРАВАЈУЋЕ

ЗАШТИТЕ

-

ДОБРО

У складу са чланом 61. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чланом 13. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова, наручилац у овом поступку јавне набавке од
понуђача захтева да му се на име гаранције квалитета осигуравајуће заштите
односно доброг извршења посла (извршења уговорених обавеза) достави
банкарска гаранција. Ближи опис захтеване гаранције налази се у тачки 11.
Упутства понуђачима.
III-5 РОК СНИМАЊА ШТЕТА (ПО НАСТАНКУ ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА),
ОБРАДА, КОМПЛЕТИРАЊЕ И ИСПЛАТА ШТЕТА
Изабрани понуђач је дужан да одмах, а најкасније у року од 48 часова по
пријави конкретног штетног догађаја изађе на место настале штете ради њене
процене.
Наручилац захтева од изабраног понуђача да пријављене и процењене штете
обради, комплетира и исплати уговарачу осигурања или кориснику осигурања
најкасније у року предвиђеном његовим условима осигурања који наручилац
прихвата. Сагласност са овим захтевима наручиоца понуђач даје самим
учешћем у поступку јавне набавке.
III-6 ЛОКАЦИЈА ОСИГУРАНИХ ОБЈЕКАТА И РАЗРЕД ОПАСНОСТИ ПОСЛОВА
КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ КОД НАРУЧИОЦА
Наручилац обавештава понуђаче да приликом израде својих понуда узму у
обзир следеће:
1. Објекти наручиоца налазе се на подручју општине Ивањица. Ову околност
понуђачи су дужни да узму у обзир приликом утврђивања класе заштитних
мера.
2. Осигурани радници наручиоца у оквиру колективног осигурања запослених
од последица несрећног случаја-незгоде, до сада су били разврстани у први
разред опасности.
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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
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

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:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона, и то дозволу за обављање делатности осигурања издату
од надлежног органа (релевантни прописи су Закон о осигурању
("Службени гласник РС", бр. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 101/2007,
107/2009, 99/2011, 119/2012 и 116/2013) односно Закон о осигурању
("Службени гласник РС", бр. 139/2014) и Закон о Народној банци
Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/2003, 55/2004, 44/2010,
76/2012, 106/2012 и 14/2015));
5) 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 нема забрану обављања делатности која је на
снази у време у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Пословни капацитет:
1.1.

да поседује систем пословања усаглашен са захтевима
стандарда ISO 9001. Захтевани систем квалитета мора бити
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1.2.

уведен код понуђача пре објављивања јавног позива у овом
поступку јавне набавке односно пре 20.07.2017.године када
је јавни позив објављен на Порталу управе за јавне набавке;
да има ажурност у решавању штета у 2015.години већу од 93
%, при чему се ажурност у решавању штете одређује према
следећој формули:
% ажурности у решавању штете = (А+Б) / (Ц+Д ) x 100 где је:
А = број решених штета у 2015. години,
Б = број одбијених и сторнираних штета у 2015. години,
Ц = број пријављених штета у 2015. години,
Д = број резервисаних штета на крају 2014. године.

1.3.

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 и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача (део ризика који се осигурава преко подизвођача).
Поред обавезних услова подизвођач мора да испуни исте
додатне услове које мора да испуњава и понуђач.

1.4.

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. Поред обавезних услова сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни све додатне услове. Услов из члана
75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова (за део ризика који се осигурава
преко њега као члана групе).
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом,
осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, који доказује Решењем
Народне банке Србије за обављање делатности осигурања које су предмет
набавке коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити
важећа. У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачем Решењем за
обављање делатности осигурања морају бити обухваћени ризици које
осигуравају чланови групе понуђача и подизвођач, коју доставља у виду
неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија да затражи да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи
и од осталих понуђача.
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 на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа. Понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач није дужан да доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона уколико је уписан у регистар понуђача у складу са
одредбама члана 78. Закона, нити је дужан да доказује испуњеност истих
обавезних услова за члана групе понуђача и подизвођача који су уписани у
регистар понуђача.
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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.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, у
случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија односно другог понуђача, понуђач доказује достављањем
следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда);
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази
седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе 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 не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде 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;
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, у
случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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1) Пословни капацитет:
1.1.

1.2.

Услов да поседује систем пословања усаглашен са
захтевима стандарда ISO 9001 – Доказ: важећи сертификат о
усаглашености система квалитета са захтевима стандарда
ISO 9001 на српском или енглеском језику, издат пре
објављивања позива за подношење понуда;
Услов да има ажурност у решавању штета у 2015.години већу
од 93 % – Доказ: Извештај НБС Сектор за послове надзора
над обављањем делатности осигурања - Одељење за
актуарске послове и статистику о броју штета по друштвима
за осигурање у 2015.години или извештај овлашћеног
актуара понуђача за 2015.годину.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
3.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________ у поступку јавне
набавке услуге осигурања број 1-2-2/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на територији
стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време у
време подношења понуде;

5) Понуђач испуњава додатне услове:
1) располаже неопходним пословним капацитетом и то:
1.1 поседује важећи сертификат о усаглашености система квалитета са
захтевима стандарда ISO 9001 на српском или енглеском језику, издат
пре објављивања позива за подношење понуда;
1.2 има ажурност у решавању штета у 2015.години већу од 93 %.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________
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3.2. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступници понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Група понуђача чији је носилац посла одређен Споразумом о заједничком наступу
_____________________________________________ у поступку јавне набавке услуге
осигурања број 1-2-2/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Чланови групе понуђача су регистровани код надлежног органа, односно
уписани у одговарајући регистар;

2) Чланови групе понуђача и њихови законски заступници нису осуђивани за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Чланови групе понуђача су измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на територији стране
државе, односно у супротном уписати назив стране државе);

4) Чланови групе понуђача су поштовали обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и немају забрану обављања делатности која је на снази у време у
време подношења понуде;

5) Група понуђача испуњава додатне услове:
1) располаже неопходним пословним капацитетом и то:
1.1 сви чланови групе поседују важеће сертификате о усаглашености система
квалитета са захтевима стандарда ISO 9001 на српском или енглеском језику,
издате пре објављивања позива за подношење понуда;
1.2 сви чланови групе имају ажурност у решавању штета у 2015.години већу од 93
%.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

_____________________
_____________________
Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
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3.3. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне
набавке услуге осигурања број 1-2-2/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на територији
стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);

4) Подизвођач испуњава додатне услове:
1) располаже неопходним пословним капацитетом и то:
1.1 поседује важећи сертификат о усаглашености система квалитета са
захтевима стандарда ISO 9001 на српском или енглеском језику, издат
пре објављивања позива за подношење понуда;
1.2 има ажурност у решавању штета у 2015.години већу од 93 %.
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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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
Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији са назнаком ''Понуда за јавну набавку услуге осигурања - НЕ
ОТВАРАТИ'' на адресу ЈКП ,,Ивањица'' Ивањица, ул.Милинка Кушића бр.61,
32250 Ивањица, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Понуђач је дужан
да на полеђини коверте односно кутије назначи назив, адресу, телефон и
контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресе,
телефоне и контакт особе свих учесника у заједничкој понуди.
Крајњи рок за достављање понуда је 02.08.2017.године,
часова. Понуде које стигну после наведеног рока
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати
поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са
иста поднета неблаговремено.

и то до 10,00
сматраће се
и по окончању
назнаком да је

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
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и
техничким условима који важе у Републици Србији.
Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све
прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и
потписана од стране одговорног лица понуђача.
Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ
потписан и оверен печатом од стране одговорног лица.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце
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дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани
и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да
се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Сви обрасци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити
попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима
Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном
документацијом.
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери
печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да
прихвата све елементе уговора. Група понуђача може да се определи да сваку
страну Модела уговора потпишу и печатима овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписати и печатом оверити сваку страну Модела уговора, чиме потврђују да
прихватају све елементе уговора. У случају да се понуђачи определе да један
понуђач из групе потписује и печатом оверава стране Модела уговора,
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Обавезни саставни делови понуде:
РЕДНИ
БРОЈ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ДОКУМЕНТИ
Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке (Образац 3.1. за самосталну понуду односно Образац 3.2. за
заједничку понуду). Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за сваког
подизвођача доставља посебно попуњен Образац 3.3.
Решење Народне банке Србије за обављање делатности осигурања које
су предмет набавке
Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде (Образац VI)
Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора (Образац VII)
Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене са
упутством како да се попуни (Образац VIII)
Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној
понуди (Образац X)
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке (у случају заједничке понуде)
Општи и посебни услови осигурања
Писмо банке о банкарској гаранцији
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Наручилац ће одбити понуду због битних недостатака уколико понуђач не
достави неки од овде набројаних обавезних саставних делова понуде
понуђача.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована у партијама, већ је обликована као јединствена
набавка.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим
обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву биће припремљено,
означено и достављено, на начин који је одређен за подношење понуде, са
ознаком на коверти “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив
понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ услуге осигурања - НЕ ОТВАРАТИ, на адресу
ЈКП ,,Ивањица'' Ивањица, ул.Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, сваког
радног дана од 7,00 до 15,00 часова.
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.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека крајњег
рока за подношење.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
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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.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу. Уколико ангажује подизвођача, понуђач је
дужан да наведе у својој понуди 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 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.
Сва доспела потраживања Наручилац ће преносити искључиво понуђачу.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора;
али и податке о:
1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
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2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
3) понуђачу који ће испостављати ситуације;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5) понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне
документације.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу
са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Искључено је плаћање премије осигурања одједном приликом закључења
уговора. Свака понуда у којој буде тражено плаћање премије осигурања
одједном приликом закључења уговора одбиће се као неприхватљива.
Плаћање премије осигурања врши се на следећи начин:
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.

4.

5.

6.

ВРСТА ОСИГУРАЊА
Осигурање запослених
Осигурање залиха
Осигурање од опасности провалне крађе и
разбојништва

НАЧИН ПЛАЋАЊА
Унапред за годину дана
Унапред за годину дана
Унапред за годину дана

У једнаким тромесечним
ратама,
без
права
Осигурање машина од лома
понуђача на обрачун
камате, до краја важења
уговора
У једнаким тромесечним
ратама,
без
права
Осигурање грађевинских објеката и опреме од
понуђача на обрачун
ризика пожара
камате, до краја важења
уговора
У једнаким тромесечним
ратама,
без
права
Осигурање од опште одговорности из
понуђача
на
обрачун
обављања регистроване делатности
камате, до краја важења
уговора
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Плаћање се врши по испостављеним рачунима, и то у року од не краће од 15
дана и не дуже од 45 дана од дана испостављања сваког рачуна.
Плаћање ће се вршити налогом за пренос преко рачуна код пословне банке
изабраног понуђача.

9.2. Захтеви у погледу рока за извиђај - снимање пријављених штета
Крајњи рок за извиђај - снимање пријављених штета је 48 сати по пријави
штетног догађаја.
9.3. Захтев у погледу рока за обраду и комплетирање штета и крајњи рок
њихове исплате
Наручилац захтева од изабраног понуђача да пријављене и процењене штете
обради, комплетира и исплати уговарачу осигурања или кориснику осигурања
најкасније у року предвиђеном његовим условима осигурања који наручилац
прихвата. Сагласност са овим захтевима наручиоца понуђач даје самим
учешћем у поступку јавне набавке.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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.
9.5. Други захтеви
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе наручиоцу Опште и посебне
услове осигурања за све ризике који су наведени и описани у конкурсној
документацији и које Наручилац уговара у овом поступку јавне набавке.
У случају да Понуђач не достави Опште и посебне услове осигурања
његова понуда сматраће се неприхватљивом.
Општи и Посебни услови достављају се у штампаној или електронској
форми.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
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Премија мора бити исказана у динарима, а исказује се као укупна за све врсте
осигурања, без пореза и са порезом за неживотна осигурања, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена са порезом.
У Обрасцу структуре цене, премија се, такође, исказује са и без пореза за
неживотна осигурања.
Премија је фиксна и не може се мењати током важења уговора о осигурању.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду
достави:
Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне
гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора, у
износу од 10% од вредности уговора и са роком важности 60 дана дуже од рока
важења уговора (гласи на ЈКП ,,Ивањица''). Изабрани понуђач се обавезује да
у року од 7 дана од закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини
од 10 % од укупне вредности уговора без пореза на неживотна осигурања, са
роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока важења
уговора. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла
у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране
банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Понуђач може, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или
факсом, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
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уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници оснивача.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну
набавку услуге осигурања''.
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.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране
понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не
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одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као
неприхватљива.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена (премија
осигурања).
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
исплате штета.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. 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 у конкретном поступку јавне набавке
и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: jakopko@mts.rs, факсом на број: 032/664-170 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу ЈКП ,,Ивањица'' Ивањица, ул.Милинка
Кушића бр.61, 32250 Ивањица.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
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. овог 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.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева
из члана 149. ставови. 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.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи
следеће елементе:
1.1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
1.2. да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да
потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно
налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
1.3. износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
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1.4. број рачуна: 840-30678845-06;
1.5. шифру плаћања: 153 или 253;
1.6. позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права односно број 1-22/2017;
1.7. сврха: ЗЗП; ЈКП ,,Ивањица'' Ивањица; број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права односно број
1-2-2/2017;
1.8. корисник: буџет Републике Србије;
1.9. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за
заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
1.10. потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1.1. и
1.10. за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан
да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због
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тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за
заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге
осигурања бр. 1-2-2/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – услуге осигурања имовине и лица
Укупна цена (премија) за сва осигурања без
пореза на неживотна осигурања
Укупна цена (премија) за сва осигурања са
порезом на неживотна осигурања
Рок плаћања (за наручиоца је прихватљив
рок од најмање 15 дана, али не дужи од 45
дана) од дана испостављања сваког
месечног рачуна
Рок важења понуде (не може бити краћи од
60 дана од дана отварања понуда)
Рок исплате штета

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, Ул. Милинка
Кушића 61, ПИБ 101062119, матични број 07216840, рачун бр. 205-8529977 отворен код Комерцијалне банке, које заступа вршилац дужности
директора предузећа Владимир Бојановић, у даљем тексту Уговарач
осигурања и
у случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем:
2. ___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________,
матични број ______________, рачун бр._______________________,
отворен код пословне банке __________________________________,
које заступа _____________________, у даљем тексту Осигуравач.
у случају заједничке понуде:
2. Групе понуђача из Споразума о заједничком наступу бр. _________ од
_____________ закљученог ради учествовања у поступку јавне набавке
услуга осигурања бр.1-2-2/2017 Уговарача осигурања Јавног комуналног
предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, чији је носилац посла одређен Споразумом
о заједничком наступу:
___________________________________, са седиштем у _______________,
улица
_________________,
ПИБ
_____________,
матични
број
______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, које заступа
_____________________, у даљем тексту Осигуравач.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
- да је Уговарач осигурања, на основу Закона о јавним набавкама (,,Службени
гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских
аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке
мале вредности услуга осигурања имовине и лица за потребе Уговарача
осигурања, под редним бројем 1-2-2/2017;
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- да је Осигуравач доставио понуду бр. _________________ од
____________.године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог
уговора;
- да понуда Осигуравача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора,
- да су саставни део овог уговора: конкурсна документација о спроведеном
отвореном поступку јавне набавке, и Услови осигурања који су осигуранику
уручени у прилогу понуде који је примењују у свим одредбама које нису у
супротности са конкурсном документацијом и овим Уговором.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је осигурање имовине Уговарача осигурања, његових
имовинских интереса и лица у радном односу запослених код њега.
Врсте осигурања које се осигуравају по овом уговору утврђене су према
описаним потребама Уговарача осигурања и прихваћеној понуди Осигуравача.
у случају самосталног наступа:
Осигуравач се обавезује да Уговарачу осигурања самостално врши услугу
осигурања имовине и лица и једини је одговоран за извршење овог Уговора.
у случају наступа са подизвођачем:
Осигуравач се обавезује да Уговарачу осигурања врши услугу осигурања
имовине и лица са подизвођачем и једини је одговоран за извршење овог
Уговора без обзира на број подизвођача.
Осигуравач ће испоруку вршити са следећим подизвођачима:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део услуге
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
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пословне банке __________________________________, и то део услуге
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део услуге
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
у случају заједничке понуде:
Саосигуравачи се обавезују да Уговарачу осигурања заједно врше услугу
осигурања имовине и лица, на начин како су то утврдили Споразумом о
заједничком наступу број _________ од _____________ којим су се међусобно и
према Уговарачу осигурања обавезали за извршење услуге, и солидарно су
одговорни за извршење овог Уговора.
Услугу осигурања ће вршити следећи Саосигуравачи:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, који је одређен као
носилац посла, и овлашћен је да предузима све потребне правне радње у
поступку реализације предметне јавне набавке, а вршиће и део услуге који
се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део услуге
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
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3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део услуге
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
Члан 2.
Осигуравач се обавезује да пружа услуге из члана 1. овог Уговора на начин и
под условима како је то предвидео својом понудом и како је то предвиђено
његовим Општим и посебним условима осигурања које је Уговарач осигурања
прихватио.
Члан 3.
Уколико се током трајања овог уговора појави потреба за осигурањем
новонабављених предмета осигурања, за новим врстама осигурања, за
повећењем сума осигурања односно осигураних сума у случају ревизије ризика,
за осигурањем новозапослених радника, као и за закључењем осигурања са
осигураним сумама на ,,први ризик'', где је осигурана сума исцрпљена пре
истека уговора о осигурању, Уговарач осигурања ће спровести поступак јавне
набавке предвиђен чланом 36. став 1 тачка 5. Закона о јавним набавкама.
Премијске стопе у поступку набавке из претходног става не могу бити веће од
оних које је Осигуравач претходно понудио Уговарачу осигурања и навео у
Обрасцу структуре цене у овом поступку јавне набавке.

УГОВОРЕНА ЦЕНА (ПРЕМИЈА) И НАКНАДА
Члан 4.
Уговарач осигурања се обавезује да плати премију Осигуравачу, а Осигуравач
се обавезује да, ако се деси догађај који представља осигурани случај, исплати
Уговарачу осигурања као осигуранику или неком трећем лицу у складу са овим
уговором, конкурсном документацијом и условима осигурања, накнаду, односно
уговорену своту.
Укупна цена (премија) осигурања износи _____________________ динара без
пореза на неживотна осигурања, односно ______________________ динара са
порезом на неживотна осигурања.
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Уговорне стране су сагласне да су поједине премије осигурања утврђене
Обрасцем понуде и Обрасцем структуре цене који чине саставне делове
Уговора.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору вршити на
следећи начин:
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.

4.

5.

6.

ВРСТА ОСИГУРАЊА
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Осигурање запослених
Унапред за годину дана
Осигурање залиха
Унапред за годину дана
Осигурање од опасности провалне крађе и Унапред за годину дана
разбојништва
У једнаким тромесечним
ратама,
без
права
Осигурање машина од лома
понуђача на обрачун
камате, до краја важења
уговора
У једнаким тромесечним
ратама,
без
права
Осигурање грађевинских објеката и
понуђача на обрачун
опреме од ризика пожара
камате, до краја важења
уговора
У једнаким тромесечним
ратама,
без
права
Осигурање од опште одговорности из
понуђача на обрачун
обављања регистроване делатности
камате, до краја важења
уговора

Плаћање се врши по испостављеним рачунима, и то у року од ________ дана
од дана испостављања сваког рачуна.
Плаћање ће се вршити на рачун Осигуравача број ________________________
отворен код ______________________________ банке.
Члан 5.
Укупна премија и појединачне премије осигурања из Обрасца понуде и Обрасца
структуре цене су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.
Изузетно од преходног става, премијске стопе које је Осигуравач користио при
изради прихваћене понуде и изради полисе могу се смањивати током важења
овог уговора у случају кад се њихово смањење врши променом тарифе премије
Осигуравача или споразумом обе уговорне стране у случају смањења
опасности – ризика због предузетих безбедносних мера код Уговарача
осигурања.
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КВАЛИТЕТ ОСИГУРАВАЈУЋЕ ЗАШТИТЕ
Члан 6.
Под добрим извршењем посла подразумева се да Осигуравач током важења
уговора пружа Осигуранику услуге осигурања у квалитету утврђеним одредбама
овог члана.
Под квалитетом осигуравајуће заштите подразумева се да Осигуравач:
1. у року _______ часова (не више од 48 часова) по пријави штете изађе на
место штетног догађаја ради процене – сачињавања Записника о процени чији
примерак се уручује Уговарачу осигурања одмах по његовом сачињавању;
2. пријављене и процењене штете обради, комплетира и исплати Уговарачу
осигурања или кориснику осигурања у року предвиђеном условима осигурања
урученим Уговарачу осигурања;
3. Уговарачу осигурања накнади трошкове које је он имао, на име предузетих
радњи у циљу ограничавања штетних последица после наступања осигураног
случаја, и то пре процене штете од осигураног случаја;
4. да Уговарачу осигурања накнади трошкове које је он имао, на име предузетих
радњи у покушајима да отклони непосредну опасност од наступања осигураног
случаја
Висину накнаде трошкова из тачака 3. и 4. претходног става, уговорне стране
ће споразумно утврдити по утврђивању чињенице колика је могла бити
максимална штета да Уговарач осигурања није предузео предметне радње.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Осигуравач се обавезује да у року од 7 дана од закључења уговора преда
Уговарачу банарску гаранцију за добро извршење посла са клаузулама:
безусловна и платива на први позив без права на протест.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10 % од
укупне уговорене вредности премије осигурања без пореза на неживотна
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осигурања односно у износу од __________________ динара, са роком
важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока трајања уговора.

Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да се примљена банкарска гаранција активира у
пуном износу:
1. Уколико Осигуравач током важења уговора промени Опште или Посебне
услове осигурања и једнострано захтева од Уговарача осигурања да их
прихвати;
2. Уколико Осигуравач повери извршење делимично и у целини подизвођачу
кога претходно није навео у својој понуди односно који није наведен у овом
уговору.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се примљена банкарска гаранција активира у
делимичном износу (највише 10% од примљене гаранције):
1. Ако Осигуравач прекорачи својом кривицом рокове за радње предвиђене
чланом 6. став 2. тачке 1. и 2. и то у вредности од 0,2% од висине штете за
сваки дан прекорачења – доцње;
2. Ако се у року од најдуже 10 дана од дана обавештења о наступању
осигураног случаја, Осигуравач и Уговарач осигурања не договоре о висини
накнаде трошкова Уговарачу осигурања за његове неспорно предузете радње
из члана 6. став 2. тачке 3. и 4.
Члан 10.
У случају делимичног активирања примљене гаранције Осигуравач је у обавези
да Уговарачу осигурања преда нову финансијску – банкарску гаранцију коју
Уговарач осигурања прихвати, у року који не може бити дужи од 15 дана од
дана делимичног активирања примљене и активиране банкарске гаранције.
Неактивирану банкарску гаранцију Уговарачу
Осигуравачу по истеку рока на који је издата.

осигурања

ће

вратити

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 11.
Уговор о осигурању закључује се на период од 1 (једне) године и ступа на снагу
даном његовог потписивања, али не пре 01.08.2017.године.
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Уговор о осигурању може се раскинути и пре истека уговореног периода у
следећим случајевима:
1. споразумом уговорних страна;
2. услед активирања банкарске гаранције у пуном износу;
3. уколико Осигуравач не преда нову банкарску гаранцију у случају њеног
делимичног активирања у складу са уговором.
Члан 12.
Осигуравач ће Уговарачу осигурања достављати полисе осигурања за
уговорене ризике са почетком осигурања (периода покрића) од осмог дана од
дана ступања на снагу уговора, а на основу података из техничког описа из
конкурсне документације.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Осигуравач се обавезује да Уговарачу осигурања доставља обрачун накнаде
(ликвидационо писмо) за све пријављене и обрађене штете у вези са
предметима осигурања из овог Уговора, без обзира на врсту осигурања, без
обзира на то ко је корисник и ко пријављује штету.
Члан 14.
Током трајања уговора уговорне стране ће споразумно утврђивати могућности
за изналажење мера за спречавање – сузбијање ризика који угрожавају
осигурану имовину и лица Уговарача осигурања.
Члан 15.
За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна, није предвиђено
овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима и
Закона о осигурању.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да за осигурање од „незгоде“ неће примењивати
каренца (ограничења обавеза Осигуравача) у првим месецима трајања
осигурања.
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Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези с применом овог
уговора настојати да реше споразумно, мирним путем у духу добре пословне
сарадње.
Члан 18.
У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, надлежни суд за
решавање спора биће Привредни суд у Чачку.
Члан 19.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, од којих по три
примерка задржава свака уговорна страна.
ЗА НАРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР
__________________

ЗА ОСИГУРАВАЧА:
ДИРЕКТОР
____________________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем.
У моделу уговора су наведена по три потенцијална учесника у заједничкој
понуди и подизвођача. У случају њиховог већег броја потребно је копирати
странице на којима је предвиђено навођење осталих учесника у заједничкој
понуди, односно подизвођача и наставити низ редних бројева и унети захтеване
податке за преостале учеснике и подизвођаче. Копиране странице овлашћено
лице понуђача је дужно да потпише и овери печатом.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ

А) Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде)

Предмет осигурања
(основни и допунски
ризици)

Осигуравајуће
покриће

Основица за
обрачун
премије
(у динарима)

Премијска
стопа за
основни ризик

Премија
без
пореза
(у динарима)

1

2

3

4

5

Колективно
осигурање
запослених од последица
несрећног
случаја
по
службеној
евиденцији
наручиоца 24 часа дневно
365 дана у години, у свако
време и на сваком месту
(при обављању послова
редовног
занимања и
изван обављања послова
редовног занимања). Број
запослених: 90

Смрт услед
несрећног
случаја

240.000,00

Инвалидитет

480.000,00

УКУПНО:

Б) Осигурање залиха робе и материјала од пожара и неких других опасности

Предмет осигурања
(основни и допунски
ризици)

Основица за
обрачун
премије
(у динарима)

Премијска
стопа за
основни
ризик

Премија
без
пореза
(у динарима)

Премија са
порезом
(у динарима)

1

2

3

4

5

Залихе робе и материјала
(од ризика пожара и неких
других
опасности
(без
учешћа у штети))

4.011.117,65

УКУПНО:
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В) Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
Предмет осигурања
(основни и допунски
ризици)

Основица за
обрачун
премије
(у динарима)

Премијска
стопа за
основни
ризик

Премија
без
пореза
(у динарима)

Премија са
порезом
(у динарима)

1

2

3

4

5

Сав намештај и уређаји са
машинама и апаратима (од
ризика провалне крађе и
разбојништва без учешћа у
штетном догађају - на први
ризик,
са
укљученим
доплатком за откуп одбитне
франшизе од 50 %)
Залихе робе и материјала у
централном
магацину
(од
ризика провалне крађе и
разбојништва без учешћа у
штетном догађају - на први
ризик,
са
укљученим
доплатком за откуп одбитне
франшизе од 50 %)
Готов новац, друга средства
плаћања и друге вредности
закључане у гвозденим касама
благајне (од ризика провалне
крађе и разбојништва без
учешћа у штетном догађају - на
стварну
вредност,
са
укљученим доплатком за откуп
одбитне франшизе од 50 %)

330.000,00

300.000,00

200.000,00

УКУПНО:
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Г) Осигурање машина од лома
Предмет осигурања
(основни и допунски
ризици)

Основица за
обрачун
премије
(у динарима)

Премијска
стопа за
основни
ризик

Премија
без
пореза
(у динарима)

Премија са
порезом
(у динарима)

1

2

3

4

5

Машински
и
електрични
уређаји
машина
за
електрофузионо заваривање
(од лома машина без учешћа у
штетном
догађају;
на
уговорену
вредност;
без
доплатка
за
откуп
амортизоване вредности код
делимичних штета)
Јавна водоводна мрежа (од
лома машина са учешћем у
штетном догађају од 10 %; на
уговорену вредност; покриће
укључује стандардне трошкове
за
земљане
радове
и
асфалтирање
раскопаних
површина
и
стандардне
трошкове
за
налажење
грешке/оштећеног дела; без
доплатка
за
откуп
амортизоване вредности код
делимичних штета)
Јавна канализациона мрежа
(од лома машина са учешћем у
штетном догађају од 10 %; на
уговорену вредност; покриће
укључује стандардне трошкове
за
земљане
радове
и
асфалтирање
раскопаних
површина
и
стандардне
трошкове
за
налажење
грешке/оштећеног дела; без
доплатка
за
откуп
амортизоване вредности код
делимичних штета)

296.982,80

80.000.000,00

7.698.692,00

УКУПНО:
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Д) Осигурање грађевинских објеката и опреме од ризика пожара и неких других
опасности са допунским ризицима
Предмет осигурања
(основни и допунски
ризици)

Основица за
обрачун
премије
(у динарима)

Премијска
стопа за
основни
ризик

Премија
без
пореза
(у динарима)

Премија са
порезом
(у динарима)

1

2

3

4

5

Грађевински
објекти
приземни (од ризика пожара и
неких других опасности без
учешћа у штетном догађају; на
уговорену вредност, допунски
ризик за клизање тла и
одроњавање земљишта, без
доплатка
за
откуп
амортизоване вредности код
делимичних штета)
Јавна
водоводна
и
канализациона
мрежа
(од
неких других опасности без
учешћа у штетном догађају; на
уговорену вредност, допунски
ризик за слегање тла, без
доплатка
за
откуп
амортизоване вредности код
делимичних штета)
Опрема – контејнери (од
ризика пожара и неких других
опасности
без учешћа у
штетном
догађају;
на
уговорену
вредност,
без
доплатка
за
откуп
амортизоване вредности код
делимичних штета)

100.000.000,00

87.698.692,00

2.728.358,00

УКУПНО:
Ђ) Осигурање од опште одговорности из обављања регистроване делатности

Предмет осигурања

Основица за
обрачун
премије
(у еврима)

Премијска
стопа

Премија
без
пореза
(у динарима)

Премија са
порезом
(у динарима)

1

2

3

4

5

Законска
грађанска
одговорност осигураника за
штете настале услед повреде
тела, нарушавања здравља
или смрти, као и штете услед
оштећења
или
уништења
ствари
трећих
лица,
проузрокованих изненадним и
неочекиваним
штетним
догађајем

5.000,00
по осигураном
случају:

20.000,00
укупно

УКУПНО:
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене тачке А:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи премијска стопа за основни ризик
предмета осигурања за свако осигуравајуће покриће;
 у колони 5. уписати колико износи премија без пореза за свако
осигуравајуће покриће;
 у реду под укупно у колони 5. уписати збир исказаних премија без пореза
свих осигуравајућих покрића.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене тачке Б, В, Г, Д и Ђ:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колонама 3. уписати колико износи премијска стопа за основни ризик
сваког предмета осигурања;
 у колонама 4. уписати колико износи премија без пореза за сваки
предмет осигурања;
 у колонама 5. уписати колико износи премија са порезом за сваки
предмет осигурања;
 у реду под укупно у колони 4. уписати збир исказаних премија без пореза
свих предмета осигурања у свакој појединачној табели, односно у колони
5. уписати збир исказаних премија са порезом свих предмета осигурања
у свакој појединачној табели.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
_____________________________________, доставља укупан
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

понуђач
износ и

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:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке.услуге осигурања, бр.1-2-2/2017, наручиоца ЈКП
,,Ивањица'' Ивањица, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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