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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Назив, адреса и интернет страница наручиоца
ЈКП „КОМУНАЛЦ“ КУЛА, 29. новембра бр.4, 25230 Кула
Интернет страница Наручиоца : www.komunalackula.rs
Напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности
Набавка услуга осигурања се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,
14/2015 И 68/2015).
Предмет јавне набавке : услуге
Ознака из општег речника набавки (шифра 66510000 – услуге осигурања).
Контакт(лице или служба)
Зековић Бобан e-mail: javnenabavke@komunalackula.rs.

2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1.

Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавки
Предмет ове јавне набавке су услуге :осигурање имовине, осигурање одговорности из
делатности Наручиоца (није укључена одговорност од уједа паса и мачака луталица),
осигурање запослених и возила у 2017. години, према спецификацији која је саставни
део ове конкурсне документације.
Ознака из општег речника набавки (шифра 66510000 – Услуге осигурања).
опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака
из општег речника набавке:
Предметна јавна набвака мале вредности није обликована по партијама.

2.2.
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3. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОСИГУРАЊЕ
ЗА 2017.ГОДИНУ, ЈНМВ број 18/2017
1.ПОНУДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
1.1.Од пожара и неких других опасности
- Грађевински објекти осигурани од пожара………………
64.255.638,90
- Опрема која се осигурава од пожара …………………….
48.406.631,15
Допунски ризици и доплаци:
- Излив воде из инсталација за грађевинске објекте и опрему.......... 112.662.270,05
- Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета
1.2.Од лома и неких других опасности
а) опрема која се књиговодствено води на конту грађевинских објеката
- водоводна мрежа на износ ……………………………
10.120.597,00
- канализациона мрежа на износ ………………………
7.440.936,00
б) машине, машински и електроуређаји , апарати и
инсталације на износ ……………………………………….....
48.406.631,15
Доплаци:
- за откуп амортизоване вредности код делимичних штета
- за откуп одбитне франшизе
- за земљане радове и асфалтирање
- за уобичајене трошкове изналажења места штете
1.3.Комбиновано осигурање рачунара
- Електронски рачунари и клима уређаји набавне вредности ……
270.616,66
Доплаци:
- за откуп амортизоване вредности код делимичних штета
- за откуп одбитне франшизе
2.ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА
На основу следећих показатеља :
-остварени бруто приход за 2016.годину : 181.724.767,40
-нето исплаћена зарада за 2016.годину : 32.797.513,30
-број за послених : 77
- дужина : водоводне мреже – 88 км
канализационе мреже – 40 км
одржавање путева и улица – 250 Км
одржавање зелених површина – 100.000 м2.
- сума осигурања 2.000.000,00 динара по штетном догађају и укупно годишње. Полиса не
покрива и захтеве сопствених радника.
НАПОМЕНА : није укључена одговорност од уједа паса и мачака луталица.
3.ПОНУДА ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ за 24 часа дневно
3.1. Колективно осигурање запослених за случај незгоде
- за случај смрти у незгоди на суму осигурања 200.000.00 динара по запосленом
- за случај трајне инвалидности на суму осигурања 400.000.00 динара по запосленом
- дневна накнада – 100.00 динара по запосленом
- трошкови лечења - на суму од 50.000,00 динара по запосленом .
3.2.Допунско здравствено осигурање
- осигурање за случај хируршке интервенције 100.000,00
- осигурање за случај теже болести
100.000,00
НАПОМЕНА : премије исказати за 77 запослених од тога : 13 административних, а 64 на
терену.
КАО СУМЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, УЗИМАНЕ СУ КЊИГОВОДСТВЕНЕ НАБАВНЕ ВРЕДНОСТИ
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4. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ОД АУТО-ОДГОВОРНОСТИ :
1.

MAN AUTO– CISTERNA
2.
Vrsta : specijalno/kanal džet
Reg. oznaka : SO-050-AY
Marka i tip : MAN TGL12.240 4X2BB
Vrsta vozila: specijalno
Godina proizvodnje: 2012
Boja : OM bela
Snaga motora : 176 kw
Radna zapremina : 6871 cm3
Nosivost : 4090 kg
Masa vozila : 7900 kg
Br.Motora : 21831825803190
Br.Šasije :WMAN04ZZ8CY283206
Premijski stepen : 1
istek osiguranja 04.05.2018.

MERCEDES BENZ
Vrsta : specijalno/autosmećar sa centrifugom
Marka: MERCEDES
Tip : Atego 970 1522 Atrik P1PLN
Br. šasije : WDB9700751L528344
Br. motora : 92493000878229
God proizvodnje: 2010
Snaga motora : 160 kw
Radna zapremina : 4801 cm3
Masa vozila : 9790 KG
Dozvoljena nosivost : 6000 KG.
Boja : OM bela
Reg. oznaka : SO-042- XL
Premijski stepen : 3
istek osiguranja 14.12.2017.

3.

FAP -1620 AUTOSMEĆAR
Vrsta : specijalno/odvoz smeća
Marka : FAP
Tip : 1620
Br.šasije : 1620 BD/48112822
Br.motora: 2F 113 B 170064
God.proizvodnje : 1990.
Snaga motora : 147 kw
Radna zapremina : 11040 cm3
Masa vozila : 11300 kg
Nosivost : 4700 kg.
Boja : žuta 68
Reg. oznaka : SO - 025 HČ
Premijski stepen : 1
istek osiguranja 07.09.2017.

VOLVO FL6 E 42 R
Vrsta : specijalno/autosmećar
MARKA : VOLVO
TIP : FL 6 E 42 R
Br. šasije : YV2E4CCA62B301613
Br.motora : 06 BX 179449
Godina proizvodnje : 2001.
Snaga motora : 183 KW
Radna zapremina : 6.000 cm3
Masa vozila :11485 kg
Nosivost :8000 kg
Boja: OM bela
Reg : oznaka : SO - 002- YA
Premijski stepen : 1
istek osiguranja 23.03.2018.

5.

MERCEDES, benzinac, autosmećar
Vrsta : specijalno/odvoz smeća
Marka : Mercedes Benz
Boja : OM bela
Tip : 1823 ATRIK R 2 P (15+ 2 CM3)
Br.šasije :WDB 9505021 K907526
Br.motora : 90692500378044
God.proizvodnje : 2004.
Snaga motora : 170 KW
Radna zapremina : 6374 cm3
Masa praznog vozila : 12.500 kg.
Dozvoljena nosivosta : 5500 kg.
Reg. oznaka : SO - 025-AI
Premijski stepen : 1
istek osiguranja 28.07.2017.

4.

6.AUTO - KORPA
Vrsta : MAN specijalno vozilo, model L20
Tip:8.140/4x2
Broj šasije : WMAL20ZZ34Y133807
Broj motora : 0550701520P2B1
God. proizvodnje : 2004.
Snaga motora : 103 KW
Radna zapremina : 4580 cm3
Nosivost :195 kg
Boja : bela
Reg. oznaka : ČA - 068 - CG
Premijski stepen : 4
istek osiguranja 07.03.2018.
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7.

ZASTAVA 101
Vrsta : putničko
Marka : ZASTAVA
Tip : Jugo 101 skala
Br.šasije :VX 1128 A0001109198
Br.motora : 1609255
Godinaproizvodnje : 2006
Snaga motora : 40,5 KW
Radna zapremina : 1116 cm3
Masa praz.vozila : 835 kg
Dozvoljena nosivost : /
Boja : 3 D crvena tamna
Reg. oznaka SO- 042-ŠS
Premijski stepen : 1
istek osiguranja 01.12.2017.

8. LADA NIVA
Vrsta : PUTNIČKO
Marka :VAZ 21214-120-50LADA1,7L 4x4
Tip :
Broj šasije XTA212140D2116514
Br.motora :212149976812
Godište:2013
Masa praznog vozila :1305
Radna zapremina :1690
Boja :Snaga : 61,00
Reg.oznaka : SO-058-RŽ
Premijski stepen :4
istek osiguranja : 19.05.2018.

9.

LADA NIVA
Vrsta : putničko
Marka : LADA
Tip : Lada Niva 1,7 i 4x4
Broj šasije : XTA 21214031726151
Br. Motora : 212147236165
Godina proizvodnje : 2003
Masa praznog vozila :1280
Radna zapremina : 1690
Boja : zelena 6 D zelena
Snaga motora 59,5 Kw
Reg.oznaka : SO-086-EO
Premijski stepen : 1
istek osiguranja 08.03.2018.

11.

MERCEDES . NAKLADAČ
12.
Vrsta : specijalno/nakladač-odvoz smeća
Marka : FAP MERCEDES
Tip : 1213
Br.Šasije :36700513007141
Br.motora:OM 367910 –10-009210
Godina proizvodnje:1991.
Snaga motora :96 KW.
Radna zapremina . 5674 cm3
Masa praznog vozila :6530 kg.
Doz.nosivost. 5270 kg.
Boja karoserije : 5 B plava svetla
Reg.oznaka. SO - 010-HI
Premijski stepen : 6
istek osiguranja 22.03.2018.

DAEVOO DOOSAN radna mašina
Tip: 440 PLUS
Namena : specijalno-rovokopač
Šasija : AK05098
Br.motora : 70009527
God. Proizv. 2007.
Snaga : 35 Kw
Reg. Oznaka : SO-AAM -06
Boja : narandžasta 2 B
Radna zapremina : 2600 cm3
Masa : 2772 kg
Premijski stepen : 1
istek osiguranja 16.05.2018.

13.

Traktor IMT 539
Vrsta : Vučno Vozilo
Marka : IMT

PRIKOLICA
Vrsta : priključno vozilo -prikolica tr.
Marka : ''Tehnostroj''

10. ŠKODA – FABIJA
Vrsta : putničko
Marka : Škoda
Tip : Fabia comfort 1.4 MPI
Br.šasije : TMB.NB 46 y223488874
Dozvoljena nosivost./
Br.motora : AME 060778
God.proizvodnje : 2002.
Snaga motora : 44,50 KW
Radna zapremina : 1397 cm3
Masa praznog vozila : 1139 kg
Boja karoserije : 7 B siva svetla metalizirana
Reg. oznaka : SO-010-SE
Premijski stepen : 1
istek osiguranja 23.03.2018.

14.
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Tip : 539-097
Br.šasije : 101014769
Br.motora : y 763H 95767
God.proizvodnje : 1981.
Snaga motora : 28,7 KW
Radna zapremina : 2500cm3
Boja: 3 D crvena
Masa : 1440 kg
Reg.oznaka : SO -AAĆ-43
Premijski stepen : 1
istek osiguranja 11.06.2017.
15.

ŠKODA – FABIJA AMBITION 1,2
Vrsta : putničko
Marka : Škoda
Tip : Fabia Ambition 1,2
Br.šasije : TMBEH45J3C3166085

Tip : 318,9
Broj šasije : 228
Godina proizvodnje : 1981.
Masa :1020 kg
Dozvoljena nosivost : 3000 kg
Boja tamno zelena : 3 D zelena
Reg,oznaka : SO-17-AAD
Premijski stepen : 1
istek osiguranja 11.06.2017.

16. ZASTAVA POLY
Vrsta : teretno vozilo
Marka : ZASTAVA
Tip : SKALA POLY 1,1 LP
Br.šasije : VX1128A0001303163

Br.motora : CGP510852
God.proizvodnje : 2012.
Snaga motora : 51 KW
Radna zapremina : 1198 cm3
Broj sedišta : 5
Boja karoserije:7Bsiva svetla metalizirana
Reg. oznaka : SO-052-PH
Masa: 1142 kg
Premijski stepen : 1
istek osiguranja 07.08.2017.

17. IVECO
Vrsta/kategorija : teretno sa dizalicom
Marka : ,,Iveco “
Tip : 35 C11
Br.šasije : ZCFC2357105001653
Br.motora : F1AFL411A2150402
God.proizvodnje : 2014.
Snaga motora : 78 KW
Zapremina motora : 2287 cm3
Masa : 2915 kg
Nosivost : 585 kg
Broj sedišta : 7
Boja karoserije : OM BELA
Reg. oznaka : SO-069-EJ
Premijski stepen : 2
istek osiguranja 09.11.2017.

19. DACIA DUSTER 1,5 DCI 110 4X4
Vrsta : putničko
Marka : DACIA
Br.šasije : UU1HSDADG53388168
Br.motora : K9KR858D082784

Br.motora : 128A0641629305
God.proizvodnje : 2012
Snaga motora : 45KW
Rad.zapremina :1116 cm3
Broj sedišta : 2
Boja karoserije : 3d crvena -tamna
Reg.oznaka : SO-066-ĐL
Masa : 885 kg
Premijski stepen : 1
Nosivost : 515 kg
Istek osiguranja : 10.06.2018.

18. ZASTAVA FLORIDA 1,3POLY LC
Broj šasije : VX 1103A0000052209
Broj motora : 128A60640092710
Snaga motora : 48 kw
Vrsta : teretno vozilo
Broj mesta : 2
God.proizvodnje: 2006.
Zapremina motora : 1301 cm3
Masa : 1027 kg
Nosivost : 628 kg
Ukupna masa : 1655 kg
Boja : 3Dcrvena tamna
Reg.oznaka: SO-073-BĐ
Premijski stepen : 1
Istek osiguranja : 30.06.2017.
20. LADA NIVA
Vrsta :PUTNIČKO VOZILO
Marka : VAZ21214-120-50LADA1,7l 4X4
Tip:
Br.šasije:XTA212140D2116516
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Snaga motora : 80kw
Radna zapremina : 1461 cm3
Masa : 1320 kg
Godina proizvodnje : 2015.
Boja karoserije : 7 B siva svetla metalizirana
Reg. oznaka : SO-073-IM
Premijski stepen : 7
istek osiguranja : 22.07.2017.
21.

23.

Br.motora :
Godište :2013
Mas praznog vozila : 1305
Radna zapremina : 1690
Boja : 6D ZELENA TAMNA
Snaga motora : 61,00
Reg.oznaka : SO-058-RZ
Premijski stepen:
4
Istek osiguranja : 26.05.2018.

КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА CASE

22.TRAKTOR CLASS

vrsta :radna mašina
marka : CASE
model: 695ST
broj šasije : FNH 695STNFHH02828
br.motora : 5HFL413BA011000177495
God.proizvodnje: 2015.
snaga motora: 89 kW
radna zapremina : 3.400 cm3
masa: 9.250 kg
reg.oznaka : SO – ABŽ-24
premijski stepen : 4
Istek osiguranja : 27.06.2017.

Vrsta : vučno vozilo
marka: class
model:ELIOS 230 4 RM
broj šasije: A2824DMA2800864
br.motora:0083448
Godište :2012
Snaga motora:68
Radna zapremina:3400
Masa : 3310
Reg.oznaka: SO – ABP-60
Premijski stepen:3
Istek osiguranja:06.06.2018.

ŠKODA ROMSTER

24.PRIKOLICA

vrsta :teretno vozilo
marka : ŠKODA
model: ROMSTER PRAKTIK 1,2
broj šasije : TMB1HB5J6B7019060
br.motora : CGP396703
God.proizvodnje:2011
snaga motora: 51 kW
radna zapremina : 1.198 cm3
masa: 1.172 kg
reg.oznaka : SO – 057-FW
premijski stepen :3
Istek osiguranja : 04.06.2018.

Vrsta : priključno vozilo
marka: REMONT
model: TISA 250
broj šasije: T39LT071TCBBD4700
br.motora:
Godište :2012
Broj osovina : 1
Nosivost :530
Masa : 220
Reg.oznaka: AČ – 673 -SO
Premijski stepen:4
Istek osiguranja:12.05.2018.

ПРЕМИЈЕ ЗА СВЕ ВИДОВЕ ОСИГУРАЊА ИСКАЗАТИ ЗА ПЕРИОД ОД 04.07.2017.године ДO
04.07.2018.године.
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Наручилац ће вршити плаћањеу року од 15 дана по пријему оверене годишње
фактуре, са дефинисаним месечним роковима плаћања.
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
М.П.

____________________________
(потпис одговорног лица)
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОСИГУРАЊЕ
ЗА 2017.ГОДИНУ, ЈНМВ бр.18/2017
Назив понуђача
Седиште понуђача
Адреса седишта
ПИБ број

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛ. 75. Закона о јавним набавкама ''Сл. гласникРС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 И УПУТСТВО
Р
/
Б

2.

1
Испуњавам следеће услове за учешће у поступку јавне набавке
Понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде је
регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
ДА

НЕ

1.

Понуђач/подизвођач/учесник заједничке
понуде 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

2.

ДА

НЕ

Документација за доказивање испуњености услова
правна лица и предузетници: Извод из
регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног
Привредног суда (без обзира на датум
издавања извода), овај доказ подносилац
понуде доставља и за подизвођаче, односно
достављају сви чланови групе понуђача,
понуђач/подизвођач/учесник
заједничке
понуде није дужан да достави Извод из
АПР-а, који је јавно доступан на интернет
страници надлежног органа - АПР-а
правна лица достављају доказе:
1. Извод из казнене евиденције Основног
суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно представништва или
огранка страног лица
2. Извод из казнене евиденције Посебног
одењеља за организовани криминал Вишег
суда у Београду (оба-вештење на интернет
страници
//www.bg.vi.sud.rs/
3. Уверeње из казнене евиденције надлежне
полицијске управе МУП-а
за законског
заступника (за све законске заступнике који
су уписани у АПР-у), захтев за овог уверења
подноси се према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника.
докази не могу бити старији од два месеца
пре
отварања
понуда,
овај
доказ
подносилац
понуде
доставља
и
за
подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача
предузетник доставља доказ:
Уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе МУП-а, захтев за овог
уверења подноси се према месту рођења
или према месту пребивалишта, доказ не
може бити старији од два месеца пре
отварања понуда, овај доказ подносилац
понуде доставља и за подизвођаче, односно
достављају сви чланови групе понуђача
физичко лице доставља доказ: Уверење
из казнене евиденције надлежне полицијске
управе МУП-а, захтев за ово уверење
подноси се према месту рођења или према
месту пребивалишта,доказ не може бити

ДА

НЕ

ДА

НЕ
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Понуђачу/подизвођачу/учеснику заједничке понуде је
измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на њеној
територији

ДА

НЕ

3.

Понуђачу/подизвођачу/учеснику заједничке понуде
има важећу дозволу надлежног органа за обављање
4.
делатности која је предмет јавне набавке, ако је
таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Понуђачу/подизвођачу/учеснику заједничке понуде
располаже неопходним финансијским капацитетом:
5 Да понуђач располаже капиталом и резервама у
минималном износу од 1.500.000.000,00 динара у
пословној 2015.години.
Понуђачу/подизвођачу/учеснику заједничке понуде
располаже неопходним пословним капацитетом:
1. Да
понуђач
има
усаглашен
систем
пословања са захтевима стандарда ISO
9001 .
2. Да
понуђач
има
усаглашен
систем
пословања са захтевима стандарда ISO
6
10002
чиме доказује да је његово
пословање усклађено са међународно
признатим
системом
квалитета
(Задовољство корисника – Смернице за
поступање
са
приговорима
у
организацијама) који подразумева вршење
услуга стандардизованог нивоа.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

старији од два месеца пре отварања понуда,
овај доказ подносилац понуде доставља и
за подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача
доказ за правна лица: уверење Пореске
управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода (не старије од два
месеца пре дана отварања понуда), овај
доказ подносилац понуде доставља и за
подизвођаче, односно достављају
сви
чланови
групе
понуђача
доказ
за
предузетнике: уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода (не старије од два
месеца пре дана отварања понуда), овај
доказ подносилац понуде доставља и за
подизвођаче, односно достављају
сви
чланови групе понуђача
доказ за физичка лица: уверење Пореске
управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода (не старије од два
месеца пре дана отварања понуда), овај
доказ подносилац понуде доставља и за
подизвођаче, односно достављају
сви
чланови групе понуђача
Уколико се понуђач налази у поступку
приватизације
доставља
потврду
надлежног органа да се налази у
поступку приватизације - потврда коју је
издала Агенција за приватизацију
доказ : важећа дозвола/решење за
обављање делатности осигурања издата од
Народне банке Србије, коју понуђач
обавезно доставља у неовереној копији
Доказ : биланс стања за 2015.годину
позиција АОП 0401.

Доказ :
Доставити копију важећег сертификата
или
потврду
надлежног
тела
о
усаглашености система квалитета са
захтевима стандарда ISO 9001 и ISO
10002.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ
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Колона 1. попуњава се заокруживањем речце ДА или НЕ.
Колона 2. попуњава се заокруживањем речце ДА или НЕ
Испуњеност услова под тачком 1. до 3. из горе наведеног обрасца, који су ОБАВЕЗНИ
услови у смислу чл. 75. Закона о јавним набавкама, у складу са чл.77. ст.4. Закона о јавним
набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
понуђач под под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, доказује потписаном, овереном и печатираном
Изјавом о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности ОСИГУРАЊЕ ЗА 2017.ГОДИНУ, ЈНМВ 18/2017, која је саставни део конкурсне
документације.
Испуњеност услова под тачком 4. горе наведеног обрасца, који је ОБАВЕЗНИ услов, да
понуђач има важећу дозволу/решење за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(чл. 75. ст. 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама), понуђач доказује достављањем важеће
дозволе/решења Народне банке Србије у неовереној копији.
Испуњеност услова под тачком 5. и 6 горњег обрасца који су ДОДАТНИ УСЛОВИ ,
понуђач доказује достављањем : копија важећих сертификата или потврде надлежног тела о
усаглашености система квалитета са захтевима стандарда ISO 9001 и ISO 10002.
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
прописан начин .

М.П.

ПОНУЂАЧ: _______________________
_________________________________
Име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у складу са Законом о јавним
набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015 ) у даљем тексту Закон и чл.
6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник РС'' бр.
86/2015)у даљем тексту Правилник.
1.Понуда се сачињава на српском језику.
2. Понуда обавезно мора да садржи:
2.1.печатом оверен и потписан образац 3. Спецификације услуга, чиме понуђач потврђује да прихвата
услове из спецификације (образац приложити уз понуду);
2.2.испуњен, печатом оверен и потписан образац 4. за оцену испуњености услова у поступку јавне
набавке мале вредности са доказима о испуњености додатних услова,
2.3.испуњен, печатом оверен и потписан образац 6.- образац понуде,
2.4.испуњен, печатом оверен и потписан образац 7. - структуре цене осигурања имовине, одговорности
из делатности и возила,
2.5.испуњен, печатом оверен и потписан образац 8. - структуре цене осигурања запослених ,
2.6.испуњен, печатом оверен и потписан образац 9. - Модел уговора,
2.7.испуњен, печатом оверен и потписан образац 10.- Трошкови припреме понуда,
2.8.оверен печатом и потписан образац 11. - Изјава о независној понуди,
2.9.оверен печатом, потписан и испуњен образац 12.- .- изјаве о поштовању обавеза које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
3.0.испуњен, оверен печатом и потписом 17. Образац – Изјава понуђача о испуњавању обавезних
услова у складу са чл.75. ЗЈН ;
3.1. важећа дозвола/решење за обављање делатности осигурања издата од Народне банке Србије
Остали обрасци морају бити приложени уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
односно уколико се понуда подноси од стране групе понуђача(заједничка понуда).
Понуда се подноси у једном примерку, на преузетим обрасцима конкурсне документације и
мора бити јасна и недвосмислена, са свим прилозима, читко попуњена - штампаним словима. Сви
попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица Понуђача.
Уколико постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду и оверене
печатом.
Понуда се подноси у запечаћеној коверти , тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена онако како је предата.
Понуду, јасну и недвосмислену, читко откуцану или исписану штампаним словима, оверену
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, доставити у оригиналу, на преузетим обрасцима, у
затвореној коверти, поштом или лично- на писарници Наручиоца, први улаз десно, (са назнаком на
предњој страни коверте: ''Понуда за ЈНМВ бр. 18/2017 – ОСИГУРАЊЕ ЗА 2017.ГОДИНУ,, не
отварати'', а на полеђини коверте назив, адресу, број телефона и факса понуђача и име особе за
контакт ), на адресу: ЈКП ''Комуналац“ Кула, ул.29. новембра бр. 4 25230 Кула најкасније до
22.06.2017.године до 12.00 часова(задњи дан рока).
3.

Ова јавна набавка мале вредности није обликована по партијама.

4.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.
У року за подношење понуде подносилац понуде може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да је у питању измена, допуна
или опозив понуде
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Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском
износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом
понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама , што ће довести до
измене коначне укупне цене након извршене измене понуде.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
6.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач. 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.
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе назив и седиште понуђача и подизвођача;
- попуни, печатом овери и потпише образац 13.- Подаци о подизвођачу и образац 14.-Изјава понуђача
о ангажовању подизвођача.
- за подизвођача достави даказе о испуњености обавезних и додатних услова услова из чл.75. ст. 1.
тачка 1) до 4) и члана 76. Закона :попуњен, потписан и оверен образац 18.-Изјава подизвођача о
испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75. ЗЈН, доказ о испуњености услова из члана 75
став 1 тачка 5) : важећу дозволу за обављање делатности осигурања издату од Народне банке Србије,
за део набавке који ће извршити преко подизвођача и доказе о испуњености додатних услова
прописане у обрасцу 4 Конкурсне докуменатцаије. .
Да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке мале вредности делимично поверити
подизвођачу и 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.
Уколико уговор о јавној набавци мале вредности буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач , односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке мале вредности, односно извршење уговорних обавеза , без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
8.
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој
понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди, печатом оверити и потписати образац 15.- Подаци о
понуђачу који је учесник у заједничкој понуди и образац 16.-изјава чланова групе који подносе
заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тачка 1) до
4) Закона и о томе достави доказ : попуњен, оверен и потписан образац 17. Изјава понуђача о
испуњавању обавезних услова у складу са чланом 75.ЗЈН(копирати образац у довољном броју
примерака) и услов из члана 75 став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама, за део набавке који му се
поверава и о томе достави доказ: важећу дозволу за обављање делатности осигурања издату од
Народне банке Србије и доказе о испуњености додатних услова на начин прописан у обрасцу 4
Конкурсне документације.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Сатавни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем
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2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
9. НАЧИН ПЛАЋАЊА: Наручилац ће вршити плаћањеу року од 15 дана по пријему оверене годишње
фактуре, са дефинисаним месечним роковима плаћања.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде , изражено у динарима, наведе:
- укупну премију без пореза,
- износ пореза,
- укупну премију са порезом.
У понуђену цену/премију су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке
и који су одређени конкурсном докуменацијом.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
Понуђена цена мора бити фиксна.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена , наручилац ће поступити у складу са чл. 92.
Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним..
Услуге осигурања су ослобођене плаћања ПДВ-а на основу члана 25. Закона о ПДВ-у.
10.

Уговор о осигурању за 2017.годину се закључује на одређено време и важи од
04.07.2017.године до 04.07.2018.године.
Уколико у току важења уговора Наручилац набави ново основно средство, са
понуђачем са којим је закључио уговор ће закључити анекс уговора о осигурању-полисе
осигурања за то основно средство, с тим да укупна вредност осигурања за 2017.годину, за
време за које важи уговор, не може прећи износ укупне процењене вредности јавне набавке
ЈНМВ 18/2017-ОСИГУРАЊЕ ЗА 2017.ГОДИНУ.
Обавезе, које доспевају у наредној години, ће бити реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој години.
11.
Наручилац је дужан да: да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
које је као такве , у складу са Законом , понуђач означио у понуду; одбије давање информације која би
значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чува као пословну тајну имена,
заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама , до истека рока предвиђеног за
отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
12.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуде.У том случају, наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева,
одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона..
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: ЈКП''Комуналац“Кула, 29.новембра бр. 4 25230
Кула, са напоменом: ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
за ЈНМВ бр. 18/2017 – ОСИГУРАЊЕ ЗА 2017.ГОДИНУ или путем електронске поште на e-mail:

javnenabavke@komunalackula.rs.
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
13.
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу ,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву, у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама.
14.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама које су се односиле на
исти предмет набавке , за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда, у складу са чл. 82. Закона о јавним набавкама.
15.
У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 18/2017 - ОСИГУРАЊЕ ЗА 2017.ГОДИНУ,
критеријум за доделу уговора је : НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, у складу са чл. 85. став. 1. тачка 2)
Закона о јавним набавкама.
Као најповољнија понуда биће изабрана она понуда која даје најнижу понуђену цену без
пореза.
У случају када, постоје две или више понуда које имају исту најнижу цену наручилац ће доделити
уговор оном понуђачу који понуди дужи рок плаћања. У случају када постоје две или више понуда које
имају исту најнижу цену и исти рок плаћања, наручилац ће доделити уговор понуђачу који даје дужи рок
важења понуде.
16.
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.. (Образац изјаве, дат је у конкурсној
документацији).
.
17.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
У поступку јавне набавке мале вредности, захтев за заштиту права којим се оспорава
врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације
сматраће се благовременим , ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока
за подношење понуда , без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које је наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
18.
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После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, у поступку
јавне набавке мале вредности, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, .
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, које садржи податке из Прилога 3 Љ из закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу педвиђеном у Закону о јавним набавкама ''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,14/15 и 68/15.
корисник: Буџет Републике Србије,
сврха: ЗЗП, ЈКП Комуналац Кула , бр. ЈНМВ 18/2017.
износ: 60.000,00 РСД
рачун: 840-30678845-06 : шифра плаћања 153 или 253: број модела: 97: позив на број 18/2017.
20.
Уговор о предметној ЈНМВ биће достављен понуђачу којем је додељен уговор, у року
од 8 од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права (у складу са чланом 113.
ст.1. ЗЈН " Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),
Понуђач је дужан да потписани уговор достави наручиоцу у року не дужем од седам
дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за зашититу права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона о јавним набавкама
ЈКП ''Комуналац“ Кула
___________________
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 18/2017 ОСИГУРАЊЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
деловодни број
датум

: ______________
: ______________

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача: __________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________
Матични број понуђача: ____________________________________________
Шифра делатности: _______________________________________________
Особа за контакт: _________________________________________________
Теклефон-факс: __________________________________________________
Електронска пошта: _______________________________________________
ПИБ: ___________________________________________________________
Број рачуна: _____________________________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: _____________________________
Важење понуде: ____________ дана од дана отварања понуда
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
Подаци који су релевантни за закључење уговора:
Висина укупне премије из Обрасца 7. и 8.(структуре цене осигурања имовине, одговорности из
делатности, возила и запослених) за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 18/2017 ОСИГУРАЊЕ ЗА 2017.ГОДИНУ:
укупна премија без пореза: ____________________динара
порез: ________________________ динара
укупна премија са порезом: ____________________ динара
Услуге осигурања су ослобођене плаћања ПДВ-а на основу члана 25. Закона о ПДВ-у.
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Наручилац ће вршити плаћање у року од 15 дана по пријему оверене годишње
фактуре, са дефинисаним месечним роковима плаћања.
Понуду подносим (заокружити):
а) САМОСТАЛНО
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б) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА __________________________________________
(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди)
в) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ___________________________________________
(навести назив и седиште подизвођача)
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у овом обрсцу 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 понуђача који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Подизвођачу поверавам на извршење ________ % од вредности набавке
_____________________ , односно подизвођачу поверавам извршење
_______________________________________________________________
( навести део набавке који се поверава подизвођачу)
НАПОМЕНА: % вредности који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 % укупне вредности
понуде. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача проценат укупне
вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не моше бити већи од
50 % укупне вредности понуде.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
Увозна царина
и остале дажбине: ________________________ динара

М.П.

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ОДГОВОРНОСТИ
ИЗ ДЕЛАТНОСТИ И ВОЗИЛА
ПРЕДМЕТ И ВРСТА ОСИГУРАЊА

ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН
ПРЕМИЈЕ

7.1. ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
Од пожара и неких других опасности
Грађевински објекти осигурани од пожара......
64.255.638,90
Опрема која се осигурава од пожара ………...
48.406.631,15
Допунски ризици и доплаци:
Излив воде из инсталација ................................ 112.662.270,05
Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета
.Од лома и неких других опасности
а)опрема која се књиговодствено води на конту грађевинских објеката
- водоводна мрежа на износ …………………
10.120.597,00
- канализациона мрежа на износ ……..........
7.440.936,00
б)машине, машински и електроуређаји , апарати и
инсталације на износ ……………………
48.406.631,15
Доплаци:
- за откуп амортизоване вредности код делимичних штета
- за откуп одбитне франшизе
- за земљане радове и асфалтирање
- за уобичајене трошкове изналажења места штете
Комбиновано осигурање рачунара
Електронски рачунари и клима уређаји
набавне вредности …………………………………….. 270.616,66
Доплаци:
- за откуп амортизоване вредности код делимичних штета
- за откуп одбитне франшизе
УКУПНО : ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ БЕЗ ПОРЕЗА

ПРЕМИЈА

___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
____________

ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ СА ПОРЕЗОМ
____________
____________________________________________________________________________________________

7.2. ЗА ОДГОВОРНОСТ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
-oстварени бруто приход за 2016.годину : 181.724.767,40
-нето исплаћена зарада за 2016.годину : 32.797.513,30
-број запослених : 77
-дужина :водоводне мреже– 88 км
канализационе мреже – 40 км
одржавање путева и улица – 250 Км
одржавање зелених површина -100.000 м2
-сума осигурања 2.000.000,00 динара по штетном догађају и укупно годишње.Полиса не покрива и
захтеве сопствених радника.
НАПОМЕНА : није укључена одговорност од уједа паса и мачака луталица.
УКУПНО: ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ БЕЗ ПОРЕЗА _____________
ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ СА ПОРЕЗОМ _____________
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7.3. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ОД АУТО-ОДГОВОРНОСТИ
Према подацима за возила у спецификацији.
УКУПНО: ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ОД АО БЕЗ ПОРЕЗА
ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ОД АО СА ПОРЕЗОМ

_____________
_____________

УКУПНА ПРEМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА:
____________________________________________________________________________________________

ПОРЕЗ : % ___ =______________ динара
____________________________________________________________________________________________

УКУПНА ПРEМИЈА СА ПОРЕЗОМ:
____________________________________________________________________________________________

Услуге осигурања су ослобођене плаћања ПДВ-а на основу члана 25 Закона о ПДВ-у.

ПОНУЂАЧ
М.П.
________________________________
(име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
за 24.00 часа
Колективно осигурање запослених за случај незгоде
-за случај смрти у незгоди ………………………………………
200.000,00
___________
- за случај трајне инвалидности ………………………………. 400.000,00
___________
- дневна накнада…………………………………………………
100,00
___________
- трошкови лечења …………………………………………………. 50.000,00
___________
Допунско здравствено осигурање
- осигурање за случај хируршке интервенције ……………… 100.000,00
___________
- осигурање за случај теже болести ………………………….. 100.000,00
___________
НАПОМЕНА : премије исказати за 77 запослених од тога : 13 административних, а 64 на терену.
СУМА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА БЕЗ ПОРЕЗА УКУПНО: ________________ динара
ПОРЕЗ: % _____ = _____________ динара
СУМА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА СА ПОРЕЗОМ УКУПНО: ________________ динара

Услуге осигурања су ослобођене плаћања ПДВ-а на основу члана 25 Закона о ПДВ-у.

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________________
(име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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9. МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
прихвата елементе модела уговора.

УГОВОР
О ОСИГУРАЊУ ЗА 2017.ГОДИНУ
Закључен дана _____________ године у Кули , између:
1.ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЂА ''КОМУНАЛАЦ''КУЛА из Куле , ул. 29.новембра бр.4, које
заступа директор Миљанић Дамјан, као Наручиоца ( у даљем тексту: Наручилац-Осигураник)
МБ 08004790, ПИБ 100662387, рачун код ОТП банка Србија АД Нови Сад бр. 325-9500700001014-63 и
2. ____________________________ из _________________ , ул. __________ -___________________ ,
кога заступа директор ___________________ -____________________________ , као Понуђача ( у
даљем тексту: Понуђач-Осигуравач).
МБ:_______________ ПИБ: _______________ БАНКА: _________рачун: _____________________
који је поднео понуду:
а) самостално
б) са подизвођачем: _______________________________________________ (навести подизвођаче),
који испуњава све услове за извршење предметне набавке из члана 80 ЗЈН.
в) као заједничку понуда са:_________________________________________ (навести чланове групе),
који испуњава услове за извршење предметне набавке из члана 81 ЗЈН
Уговорне стране констатују:
Члан 1.
да је понуђач ___ .__.2017. године доставио понуду број: _______, која се налази у прилогу
уговора и саставни је део овог уговора;
да понуда понуђача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне
документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;
да је наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде понуђача
донео Одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу бр. ________ од ___.__.2017 године.
Члан 2.
Предмет овог Уговора је ОСИГУРАЊЕ ЗА 2017.ГОДИНУ(у поступку јавне набавке мале
вредности бр. 18/2017) ( у даљем тексту: услуга ), по позиву за подношење понуде бр. ______ /2017 од
14.06.2017. године и конкурсној документацији бр. ______ /2017 од 14.06.2017. године
.
Врста, обим и цена услуге утврђени су на основу позива за подношење понуде бр.___ од
14.06.2017. године и конкурсној документацији бр.______ /2017 од 14.06.2017. године НаручиоцаОсигураника услуга и понуди Понуђача-Осигуравача бр. ________ од ____________ године, која
представља саставни део овог Уговора.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Понуђач-Осигуравач понудио по понуди ПонуђачаОсигуравача бр. ________ од _______________ године, која износи:
1. годишња премија за осигурање имовине без пореза _______________________
2. годишња премија за осиграње одговорности из делатности без пореза _______________________
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3. годишња премија осигурања запослених без пореза _____________________________
4. годишња премија обавезног осигурања возила без пореза ________________________
укупна премија без пореза: _____________________________
порез: _____________________________
укупна премија са порезом: __________________________
Услуге осигурања су ослобођене плаћања ПДВ-а на основу члана 25 Закона о ПДВ-у.
Уговорена цена је фиксна.
Члан 4.
Уговор је једногодишњи, закључује се на временски период од 04.07.2017.године до
04.07.2018.године, с тим да обавезе, које доспевају у наредној години, ће бити реализоване највише до
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој години.
Члан 5.
Уколико у току важења уговора Осигураник набави ново основно средство, са Осигуравачем
ће закључити анекс уговора о осигурању-полисе осигурања за то основно средство, с тим да укупна
вредност осигурања за време за које важи овај уговор, не може прећи износ укупне процењене
вредности јавне набавке ЈНМВ 18/2017-ОСИГУРАЊЕ ЗА 2017.ГОДИНУ.
Члан 6.
Наручилац-Осигураник се обавезује да Понуђачу-Осигуравачу плати уговорену вредност
услуге у року од 15 дана по пријему оверене годишње фактуре, са дефинисаним месечним роковима
плаћања, Понуђача-Осигуравача, а у складу са понудом Понуђача-Осигуравача бр. _______________
од ___________ године, која је саставни део уговора.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису регулисани овим
Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о обли-гационим односима.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно, у противном
надлежни суд.
Члан 9.
Овај Уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свакауговорна страна
задржава, по четири примерка, за своје потребе.
ЗА НАРУЧИОЦА-ОСИГУРАНИКА
ДИРЕКТОР

________________________

ЗА ПОНУЂАЧА-ОСИГУРАВАЧА
ДИРЕКТОР

________________________
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10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА
Р.Бр.
Врста трошка
Износ без ПДВ
Износ са ПДВ
________________________________________________________________
1.
________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________
4.
________________________________________________________________
5.
________________________________________________________________
УКУПНО:
________________________________________________________________

Напомена: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, тј. да
попуни овај образац. 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.
Уколико понуђач не попуни образац, наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме
понуде.

МП

ПОНУЂАЧ

__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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11. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу чл. 26. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
и чл. 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' БР.86/2015),

Назив понуђача: __________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________
Матични број понуђача: ____________________________________________
Шифра делатности: _______________________________________________
ПИБ:

______________________________________

даје
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да подносимо понуду, у поступку
јавне набаке мале вредности ОСИГУРАЊЕ ЗА 2017.ГОДИНУ бр. 18/2017 код Наручиоца ЈКП
''Комуналац'' Кула из Куле , независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за
подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака.

МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о поштовању важећих прописа из других законских области, у
складу са чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015)
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
Назив понуђача: __________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________
Матични број понуђача: ____________________________________________
Шифра делатности: _______________________________________________
ПИБ: ______________________________________
даје

ИЗЈАВУ
да је при састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 18/2017 –
ОСИГУРАЊЕ ЗА 2017.ГОДИНУ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време
подношења понуде.
Уколико
понуду подноси
Уколико понуду
сваког понуђача

понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико
понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача.
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
из групе понуђача и оверена печатом.

МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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13. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
Назив понуђача: _______________________________________________
Седиште (место, ул. бр. ) : _______________________________________
Матични број: __________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________
Овлашћено лице: име, през. и функција: ___________________________
Особа за контакт: _____________________________________________
тел/факс/е-mail: ________________________________________________

Датум, _________
МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем . Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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14. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче:
Р.бр.

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА УСЛУГА
КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

1.
________________________________________________________________

2.
________________________________________________________________

3.
________________________________________________________________

Датум: _______________

МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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15. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди
Назив понуђача: _______________________________________________
Седиште (место, ул. бр. ) : _______________________________________
Матични број: __________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________
Овлашћено лице: име, през. и функција: ___________________________
Особа за контакт: _____________________________________________
тел/факс/е-mail: ________________________________________________

Датум, __________
МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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16. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача
Овлашћујем члана Групе: ___________________________________
да у име осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и седиште
члана групе

Врста услуга
коју нуди

Учешће члана
Потпис одговорног
групе у понуди
лица и печат члана
(%)
групе
_____________________________________________________________________________
Овлашђени члан

_______________
м.п.

_____________________________________________________________________________
Члан групе

_______________
м.п.

_____________________________________________________________________________
Члан групе

________________
м.п.

_____________________________________________________________________________

МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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17. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА
75. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015.)
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник Рс'' бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015.) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
Назив понуђача: __________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________
Матични број понуђача: ____________________________________________
Шифра делатности: _______________________________________________
ПИБ: ______________________________________
даје

ИЗЈАВУ
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ
број 18/2017 –осигурање за 2017.годину из чл. 75. ст. 1. тачке 1) до 4) Закона, у складу са чл.77.
ст. 4. Закона),
понуђач под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, доказује овом
потписаном, овереном и печатираном Изјавом:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела против 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
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)

МП

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе групе понуђа ча и оверена печатом.
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18. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015)
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник Рс'' бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
Назив понуђача:
____________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ____________________________________________
Матични број понуђача:
____________________________________________
Шифра делатности:
____________________________________________
ПИБ:
____________________________________________
даје

ИЗЈАВУ
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ
број 18/2017 –осигурање за 2017.годину из чл. 75. ст. 1. тачке 1) до 4) Закона, у складу са чл.77.
ст. 4. Закона), подизвођач под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, доказује овом
потписаном, овереном и печатираном Изјавом:
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 против 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
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)
МП

ПОДИЗВОЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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