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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
НАЗИВ: Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд
АДРЕСА: Бул. Франше д`Епереа 5, 11000 Београд)
Лице овлашћено за потписивање уговора: директор Завода др Горан Чолаковић
Интернет страница Наручиоца: www.beograd194.rs
2. Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
3. Врста предмета јавне набавке: Услуге
4. Предмет јавне набавке ЈН 2/2018
је набавка услуга осигурања имовине и
запослених за период од две године.
5. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о
јавној набавци на период од две године
6.
Назив и ознака из општег речника набавке: 66515200 - Услуге осигурања
имовине; 66516000 - Услуге осигурања од одговорности; 66514110 - Услуге осигурања
моторних возила; 66516300 - Услуге осигурања од одговорности за пловила; 665100008 Услуге осигурања; 66512100 - Услуге осигурања од незгоде;
7. Јавна набавка је обликована у 3 партијe:
ПАРТИЈА 1 – Осигурање имовине, осигурање одговорности-опште
одговорности и професионална одговорност лекара и медицинског особља
Шифра из О.Р.Н. је: 66515200 - Услуге осигурања имовине; 66516000 - Услуге
осигурања од одговорности
ПАРТИЈА 2 – Осигурање моторних возила и једног пловног објеката на
унутрашњим водама
Шифра из О.Р.Н. је: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила; 66516300 Услуге осигурања од одговорности за пловила;
ПАРТИЈА 3 – Осигурање лица
Шифра из О.Р.Н. је: 66510000-8 Услуге осигурања; 66512100 - Услуге осигурања
од незгоде;
8. Контакт (лице или служба): Лице за контакт : Радивоје Јањић;
Електронска адреса: radivoje.janjic@beograd194.rs
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних
набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или
факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. Све
додатне информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом и
припремањем понуде могу се добити сваког радног дана у периоду од 07,00 до15,00
часова на е-маил: office@beograd194.rs , или radivoje.janjic@beograd194.rs, а такође
факсом на број: Тел : + 381 11 3615 663
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. Наручилац
је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одгов/појашњење објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин
спровођења контроле, рок извршења, евентуалне додатне услуге и сл.)
1. Опште информације
Овим поступком се набављају услуге осигурања имовине и запослених Градског
завода за хитну медицинску помоћ, Београд, број 2/2018.
 Квалитет услуга мора бити у складу са Спецификацијом. Изабрани
понуђач/Добављач је дужан да извршава своје обавезе квалитетно, савесно и у
складу са уговором, правилима струке и добрим пословним обичајима, као и
важећим законским прописима из области осигурања.
 Услови осигурања - Понуђач је дужан да уз понуду достави услове осигурања.
 Обавезе понуђача - Понуђач је дужан да најкасније у року од 15 дана, од дана
закључења уговора, достави Наручиоцу одговарајуће полисе осигурања, према
врстама ризика одређених у спецификацији, које ће бити саставни део уговора.
Такође, Понуђач је дужан да осигурање закључи у складу са Условима осигурања
који ће бити саставни део уговора.
 Обавезе наручиоца - Наручилац је дужан да пре потписивања Уговора преда
понуђачу Списак имовине која се осигурава са појединачном вредношћу, који ће
бити саставни део Уговора. Такође Наручилац је дужан да понуђачу пружи
стручну помоћ приликом снимања и процене настале штете, као и комплетирања
података потребних за утврђивање настале штете.
 Измене током трајања уговора- Наручилац може након закључења уговора о
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од
укупне вредности првобитно закљученог уговора , све у складу са Чланом 115
ЗЈН.
 Наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања позива
за подношење понуда у складу са чланом 36 ЗЈН став 5. у случају додатних
услуга које нису укључене у првобитни уговор о јавној набавци, под условом да
укупна вредност свих додатних услуга није већа од 15% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора и да од закључења првобитног уговора није
протекло више од три године.
 Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета - Понуђач
је дужан да у случају настанка осигураног случаја, услугу пружи благовремено,
квалитетно у складу са правилима струке из области осигурања, добрим
пословним обичајима и пословном етиком. Услучају евентуално утврђених
недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга, недостаци ће бити
записнички констатовани од стране овлашћених представника понуђача и
наручиоца. Понуђач је дужан да у року од три дана, од дана сачињавања
Записника о рекламацији, отклони записнички утврђене недостатке.
 Рок исплате осигуране суме - Понуђач је дужан да изврши исплату утврђене
накнаде,осигуране суме у року од 14 дана, од дана комплетирања документације.
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2. Опис услуга
Предмет јавне набавке обухвата:

Партија 1. Осигурање имовине и осигурање одговорности –опште
одговорности и професионалне одговорност лекара и медицинског особља
 Партија 2. Осигурање моторних возила и једног пловног објеката на
унутрашњим водама
 Партија 3. Осигурање лица

ПАРТИЈА 1 – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ОСИГУРАЊЕ
ОДГОВОРНОСТИ-општа одговорност и професионална одговорности
лекара и медицинског особља
А. ОСИГУРАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ЗАЛИХА ОД ОПАСНОСТИ
ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ СА ПОКРИЋЕМ ОСНОВНИХ
РИЗИКА ПОЖАРА И ДОПУНСКИХ РИЗИКА, СА ОТКУПОМ
АМОРТИЗАЦИЈЕ КОД ДЕЛИМИЧНИХ ШТЕТА:
Табела 1
Предмет / Осигурани ризици

Пожар (основни
ризици)

Излив воде из
инсталација

Поплава, бујица
и висока вода

Грађевински објекти

239.986.200,00

7.199.586,00

7.199.586,00

Опрема

111.719.994,91

5.585.999,75

5.585.999,75

Залихе

11.003.284,91

11.003.284,91

11.003.284,91

362.709.479,82

23.788.870,66

23.788.870,66

Укупно:
Табела 1а
Р.б Назив објекта

Спратн.
објекта
П
П+1

П

Приземље
Приземље
Спрат
Подрум
Приземље
Спрат
Приземље

Бруто
површина (м2)
1200,32
511,63
593,61
417,61
574,47
669,48
18,63

П

Приземље

14,02

1.
2.

Блок А - Гаража
Блок Б - Здравствена оператива

3.

Блок Ц - Администрација и техн. По+П+1
просторије

4.

Портирница

5.

Трафо станица 10/0,4 kV

Укупна бруто површина

Етажа

3.999,77
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Основица за обрачун премије осигурања грађевинских објеката од опасности пожара и
неких других опасности је фиксна сума осигурања (60,000.00 дин/квм)
Основица за обрачун премије осигурања опреме од опасности пожара и неких других
опасности је набавна вредност са стањем на дан 31.12.2017. године, а према
Посебним условима за осигурање грађевинских обејката и опреме на уговорену
вредност.
Сума осигурања за залихе је просечна вредност залиха у 2017.години.Залихе се састоје
од залиха лекова, санитетског матријала, ситног алата и инвентара и резевних делова.
Осигурање се уговара према Посебним условима за осигурање залиха на флотантној
основи од опасности пожара и некох других опасности.
У премију за осигурање грађевинских објеката и опреме мора бити укључен доплатак
за откуп амортизоване вредности код делимичних штета.
Допунски ризици за грађевинске објекте и опрему се осигуравају на суму „првог
ризика“ наведеним у табели. Суме„првог ризика“ су неисцрпиве.
Допунски ризици за залихе осигурани су на пуну суму осигурања, наведеним у
табели.

Б. ОСИГУРАЊЕ ОД ЛОМА МАШИНА
ЗА ОПРЕМУ (МАШИНЕ,
МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ) И МЕХАНИЧКУ ОПРЕМУ У САСТАВУ
ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА,
СА ОТКУПОМ АМОРТИЗАЦИЈЕ КОД
ДЕЛИМИЧНИХ ШТЕТА И ОТКУПОМ ОДБИТНЕ ФРАНШИЗЕ:
Табела 2
Предмет / Осигурани ризици
Сва механичка опрема у саставу грађевинских објеката
на 7% вредности грађевинских објеката
Опрема (Медицинска опрема, машине и апарати)
Укупно:

Лом машина и неке друге
опасности
16.799.034,00
110.624.381,55
127.423.415,55

Основица за обрачун премије осигурања за механичку опрему у саставу грађевинских
објеката је фиксна сума осигуања од 7% вредности грађевинских објеката, а за опрему
је н а б а в н а књиговодствена вредност са стањем на дан 31.12.2017. године.
У механичку опрему у саставу грађевинских објеката спада машинска опрема,
водоводна и канализациона мрежа, електроинсталације, инсталације централног
грејања и остало.
У опрему спада медицинска опрема, машине и апарати из књиговодствене евиденције.
У премију мора бити урачунат доплатак за покривање стварних трошкова насталих
радовима на откривању квара или лома, као и радовима на отклањању квара или лома
на механичкој опреми, инсталацијама и водовима у саставу грађевинских објеката.
Понуђена премија мора да садржи укључене доплатке за откуп амортизоване вредности
код делимичних штета и откуп одбитне франшизе (учешћа осигураника у штети).
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В. КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ-ПОКРЕТНЕ ТЕХНИКЕ
(ПРЕНОСИВИХ УРЕЂАЈА, АПАРАТА И ИНСТРУМЕНАТА) СА ОТКУПОМ
АМОРТИЗАЦИЈЕ И ФРАНШИЗЕ
Табела 3
Комбиновано осигурање преносивих
уређаја, апарата и инструмената
Предмет / Осигурани ризици
(пожар, лом и провална крађа)
Преносиви уређаји, апарати и инструменти
Укупно:

67.460.304,00
67.460.304,00

Табела 3а
Р.б Назив опреме Модел
и датум
књижења
1. Дефибрилатор Zoll E serija

Коли
чина
10

Ревалор. Садашња
Збирно
набавна вредност
набавна
вредност
вредност
1,518,000.00 848,688.50 15,180,000.00

Збирно
cадашња
вредност
8,486,885.00

10

1,518,000.00 939,136.00 15,180,000.00

9,391,360.00

15

392,937.09 224,367.09 5,894,056.35

3,365,506.35

05.11.2014

2.

Дефибрилатор Zoll E serija
22.04.2015

3.

Дефибрилатор Medtronik LP 12
31.12.2014

4.
5.

Дефибрилатор Medtronik Lifepak 27
12.09.2007
LP 1000
Респиратор
Weinman
7

357,481.00

0.00

9,651,987.00

0.00

1,154,040.00

0.00

8,078,280.00

0.00

29.02.2008

6.

Респиратор

Spencer 190

11

545,000.00 337,173.33 5,995,000.00

3,708,906.63
633,507.06

22.04.2015

7.

Респиратор

Dreger

6

184,911.56 105,584.51 1,109,469.36

8.

31.12.2014
ЕКГ 29.02.2008

MAC 500 SA

7

190,216.00

9.

ЕКГ 05.11.2014 Innomed

10

168,000.00

10. ЕКГ 22.04.2015 Innomed

20

0.00

1,331,512.00

0.00

93,926.00 1,680,000.00

939,260.00

168,000.00 103,936.00 3,360,000.00

2,078,720.00

Укупна садашња вредност за позиције од 1 до 10 (123 уређаја)
Укупна набавна вредност за позиције од 1 до 10 (123 уређаја)

28,604,145.04
67,460,304.71

Основица за обрачун премије осигурања је набавна књиговодствена вредност са
стањем на дан 31.12.2017. године.
Осигурањем морају бити покривени најмање следећи ризици:
- пожар и неке друге опасности
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- лом машина и неке друге опасности
- провална крађа и разбојништво
Понуђена премија мора да садржи укључене доплатке за откуп амортизоване вредности
код делимичних штета и откуп франшизе (учешћа осигураника у штети).

Г. КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ОПРЕМЕ -ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНАРА,
ПРОЦЕСОРА И СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА, СА ОТКУПОМ АМОРТИЗАЦИЈЕ И
ФРАНШИЗЕ
Табела 4
Предмет / Осигурани ризици

Комбиновано осигурање рачунара
(пожар, лом и провална крађа)

Рачунари и рачунарска опрема
22.758.986,04
Укупно:
22.758.986,04
Основица за обрачун премије осигурања је н а б а в н а књиговодствена вредност са
стањем на дан 31.12.2017. године, према Условима за комбиновано осигурање
рачунара.
Осигурањем морају бити покривени најмање следећи ризици:
- пожар и неке друге опасности
- лом машина и неке друге опасности
- провална крађа
Понуђена премија мора да садржи укључене доплатке за откуп амортизоване вредности
код делимичних штета и откуп франшизе (учешћа осигураника у штети).

Д. ПРОВАЛНА КРАЂА И РАЗБОЈНИШТВО ЗА ОПРЕМУ И ЗАЛИХЕ НА СУМУ
„ПРВОГ РИЗИКА“, СА ОТКУПОМ ФРАНШИЗЕ
Табела 5
Предмет / Осигурани ризици

Провална крађа и разбојништвосума "првог ризика"

Опрема (машине, апарати, намештај)

5,000,000.00

Залихе

1,600,000.00

Укупно:

6,600,000.00

Основица за обрачун премије осигурања опреме и залиха је сума "првог ризика"
наведена у табели, на локацијама према списку наручиоца.
Понуђена премија мора да садржи укључен откуп франшизе (учешћа осигураника у
штети). Суме „првог ризика“ су неисцрпиве.
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Ђ. ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ
Табела 6
Осигурање од опште одгворности

Сума осигурња

Сума осигурања по осигураном случају

2,500,000.00

Сума осигурања за период трајања осигурања

10,000,000.00

Осигурава се законска (грађанско-правна) одговорност осигураника за штете трећих
лица услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари
трећих лица.
Осигурава се и одговорност осигураника за штете настале из послова и активности
и/или из поседовања ствари и остала.
Осигурање мора да обухвати и одговорност послодавца за штете које запослени
претрпи на раду или у вези са радом.
Понуђена премија мора да садржи укључен откуп франшизе (учешћа осигураника у
штети).
Укупан приход за 2017.годину износи 1.237.868.510,00 динара.

Е. ОСИГУРАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ
МЕДИЦИНСКОГ ОСОБЉА

ОДГОВОРНОСТИ

Табела 7
Осигурање професионалне одговорности лекара и
медицинског особља
Сума осигурања по осигураном случају
Сума осигурања за период трајања осигурања

ЛЕКАРА

И

Сума осигурања
2,500,000.00
10,000,000.00

Укупан број лекара: 252
Укупан број осталог медицинског особља: 302
Осигурава се законска (грађанско-правна) одговорност осигураника за штете настале
услед смрти, повреде тела или здравља трећих лица, а које су настале као последица
професионалне грешке лекара и /или другог медицнског особља.
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ПАРТИЈА 2 – ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ЈЕДНОГ
ПЛОВНОГ ОБЈЕКАТА НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА
А. ОСИГУРАЊЕ ВЛАСНИКА ЧАМАЦА ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ
ПРИЧИЊЕНУ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА
Табела 8
Предмет / Осигурани ризици
Обавезно осигурање власника чамаца за штете
причињене трећем лицу
Укупно:

Осигурање од одговорности
ЕУР
ЕУР

200,000.
200,000.

Основица за обрачун премије осигурања је сума осигурања одређена у складу са
Законом о обавезном осигурању у саобраћају.
Осигуравајуће покриће важи на унутрашњим водама Републике Србије.
Б. КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
Табела 8а
Комбиновано осигурање пловних
објеката

Предмет / Осигурани ризици
Gumeno/plastični čamac bez kabine marke„ZODIAC” Pro 12 MAN PACK RED- registarske
oznake BG-728B, sa vanbrodskim motorom marke
“EVINRUDE” E90 DSL, snage motora 66,24KW
3.708.272,99
Укупно:
3.708.272,99
Основица за обрачун премије осигурања је садашња књиговодствена вредност са
стањем на дан 31.12.2017. године.
Понуда треба да узме у обзир чињеницу да се предмет осигурања наменски користи
највише 6(шест) месеци, док се најмање 6(шест) месеци налази у сместишту, у
затвореном сувом простору.
Осигуравајуће покриће важи на унутрашњим водама Републике Србије.
Понуђена премија треба да обухвати пуно покриће ризика (потпуни губитак чамца,
делимична оштећења на трупу, на погонским моторима и инвентару осигураног чамца
услед било ког осигураног ризика, као и провалну крађу).
Наручиоц је сагласан да обрачун премије осигурања обухвати обавезно учешће у штети
у току периода осигурања, и то:
- Релативно учешће у штети у висини 2% од осигуране вредности пловног
објекта, у свим случајевима изузев у случају тоталног губитка.

Страна 10 од 104

Конкрсна документација у отвореном поступку за јавну набавку ЈН 2/2018

В. ОСИГУРАЊЕ ВЛАСНИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА
ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА (АУТООДГОВОРНОСТ)

1

2

3

4

5

1.

Санитет
Дијализа-D

Citroen Jumper FV30
L1H1

2.

Санитет
Дијализа-D

Citroen Jumper FV30
L1H1

Санитет
Дијализа-D

Citroen Jumper FV30
L1H1

Санитет
Дијализа-D

Citroen Jumper FV30
L1H1

Санитет
Лекарски-L

Citroen Jumper FT33
L1H2

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

Санитет
Транспортни
T
Санитет
Транспортни
T
Санитет
Лекарски-L

Снага

(kw) (ccm³)

и врста
горива

6

1+8

10.08.2018

2008 2,481,600.00

74

2198
EDizel

BG313ŽĆ

1+8

10.08.2018

2009 2,481,600.00

74

2198
EDizel

BG313ŽC

1+8

10.08.2018

2009 2,481,600.00

74

2198
EDizel

BG313ŽB

1+8

10.08.2018

2009 3,421,470.00

74

2198
EDizel

BG334ĆK 1+5

10.08.2018

2009 3,421,470.00

74

2198
EDizel

BG313YM 1+5

10.08.2017

2009 3,421,470.00

74

2198
EDizel

BG313YK 1+5

10.08.2018

2008 3,023,768.45

74

2198
BG1110BZ
1+7
EDizel

22.06.2018

2008 2,265,697.40

74

2198
EDizel

BG241NŠ

1+6

23.06.2018

2008 3,023,768.45

74

2198
EDizel

BG255ĆA 1+7

29.06.2018

2008 3,023,768.45

74

2198
EDizel

BG255HG 1+7

29.06.2018

2008 3,023,768.45

74

2198
EDizel

BG255HH 1+7

29.06.2018

2008 3,023,768.45

74

2198
EDizel

BG255HI

1+7

29.06.2018

2008 3,421,700.15

74

2198
EDizel

BG779SĆ

1+6

06.02.2018

VF7YBAMFB11647846

VF7YBAMFB11638863

VF7YAAMRA11383593

VF7YAAMRA11373479

Санитет

Citroen Jumper

11. Транспортни CBI30L1H1
T

12.
13.

VF7YAAMRA11443921

Санитет
Лекарски-L

Citroen Jumper
CBI30L1H1

Санитет
Лекарски-L

Citroen Jumper
CBI30L1H1

Санитет

Citroen Jumper

VF7YAAMRA11445894

VF7YAAMRA11433434

14. Транспортни CBI30L1H1
T

10

BG313ŽČ

VF7YBAMFB11642255

Санитет
Citroen Jumper FV30
Транспортни L1H1
VF7YAAMFA11380504
T
Citroen Jumper
Режијске
CBI30L1H1
потребе

9

2198
EDizel

VF7YAAMFA11591307

Citroen Jumper FV30
L1H1

8

74

VF7YAAMFA11596406

Citroen Jumper
FT33L1H2

7

Важност
полисе АО

2008 2,481,600.00

VF7YAAMFA11587833

Citroen Jumper
FT33L1H2

Запреми
на

Број
места

Марка и тип
возила
Број шасије

Набавна
вредност

Врста
Р.бр возила и
намена

Година
прооизодњ
е

ТАБЕЛА 9

Регистарска
ознака

Осигурава се одговорност власника моторног возила за штету која се употребом
моторног возила причини трећим лицима услед смрти, повреде тела, нарушавања
здравља, уништења или оштећења ствари, а у складу са Законом, према премијском
степену П4.
Осигуравају се сва возила са списка из табеле 9.

VF7YAAMFA11576569
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Санитет

Citroen Jumper FV30

15. Транспортни L1H1
16.
17.
18.

T
Санитет
Транспортни
T
Санитет
Транспортни
T

VF7YAAMFA11311855

Санитет
Лекарски-L

Citroen Jumper FV30
L1H1

Санитет

Citroen Jumper FV30

Citroen Jumper FV30
L1H1

20.
21.

Citroen Jumper FV30
L1H1

Citroen Jumper FV30
L1H1
Citroen Jumper FV30
L1H1

Citroen Jumper

Санитет
Дијализа-D

Citroen Jumper

24.
25.

Санитет
Дијализа-D

Citroen Jumper FV30
L1H1

Санитет
Лекарски-L

Citroen Jumper
CBI30L1H1

Санитет
Лекарски-L

Citroen Jumper
FT33L2H2

Санитет

Citroen Jumper

CBI30L1H1HDI
VF7YAAMRA11950364
CBI30L1H1HDI
VF7YAAMRA11966387
CBI30L1H1HDI
VF7YAAMRA11939967

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Санитет
Дијализа-D
Режијске
потребе
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Транспортни
T

2198
BG 106 ĐN
EDizel

1+6

07.03.2018

2007 2,582,784.00

74

2198
BG 077 ĐN
EDizel

1+6

07.03.2018

2007 2,582,784.00

74

2198
BG 939 CV
EDizel

1+6

08.11.2017

2007 2,582,784.00

74

2198
BG 076 ĐN
EDizel

1+6

07.03.2018

2007 2,582,784.00

74

2198
BG075 ĐN
EDizel

1+6

07.03.2018

2007 2,582,784.00

74

2198
BG897 NV
EDizel

1+6

26.05.2018

2011 2,313,390.94

74

2198
EDizel

BG296LK 1+8

06.07.2018

2011 2,313,390.94

74

2198
EDizel

BG296LJ

1+8

06.07.2018

2011 2,313,390.94

74

2198
EDizel

BG296LM 1+8

06.07.2018

2011 2,242,200.00

74

2198
BG462GČ
EDizel

1+8

30.10.2018

2008 3,023,768.45

74

2198
EDizel

BG943ŠJ

1+7

16.11.2017

2009 3,421,470.00

74

2198
EDizel

BG662BJ

1+5

10.08.2017

2008 3,023,768.45

74

2198
EDizel

BG638FP

1+7

20.08.2018

2008 3,023,768.45

74

2198
EDizel

BG915IO

1+7

03.08.2018

2007 2,357,050.00

88

2001 4,721,481.39

75

2012 4,224,672.00

96

2012 4,224,672.00

96

2012 4,224,672.00

96

2012 4,224,672.00

96

2198
BG170WA 1+8
EDizel
2461
BG852ŽV 1+6
EDizel
2287
BG662IA 1+7
EDizel
2287
BG662HY 1+7
EDizel
2287
BG662HX 1+7
EDizel
2287
BG662HW 1+7
EDizel

2012 4,042,680.00

96

2287
EDizel

VF7YAAMRA11949987

VF7YAAMRA11434115

VF7YBAMFB11638914

28. Транспортни CBI30L1H1

30.

74

VF7YAAMFA11312108

Санитет
Дијализа-D

Санитет
Лекарски-L

2007 2,582,784.00

VF7YAAMFA11311819

23.

29.

07.03.2018

VF7YAAMFA11311990

Citroen Jumper

T

1+6

VF7YAAMFA11318649

Санитет
Дијализа-D

27.

2198
BG 785 LS
EDizel

VF7YAAMFA11318484

22.

26.

74

VF7YAAMFA11312173

19. Транспортни L1H1
T
Санитет
Транспортни
T
Санитет
Транспортни
T

2007 2,582,784.00

VF7YAAMRA11445514

Citroen Jumper
CBI30L1H1
VF7YAAMRA11378186

Citroen Jumper L1H1
VF7YAAMRA11144861

Volkswagen T4 sinhro
WV1ZZZ7OZIH31126

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002309096

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002308352

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002309064

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002308337

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002322641

Страна 12 од 104

BG672DR 1+7

04.05.2018
01.12.2017
03.12.2018
03.12.2018
03.12.2018
03.12.2018

12.12.2018

Конкрсна документација у отвореном поступку за јавну набавку ЈН 2/2018

64.

Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Транспортни
T
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D

65.

Санитет

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002324451

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002322846

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002323342

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002692637

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002697143

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002658673

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648567

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002649286

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648804

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648588

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648381

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002649045

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648139

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648627

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648848

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002780076

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002780120

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002781759

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002796824

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002780375

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002799538

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002781697

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002796780

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002780161

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002780034

Peugeot boxer L1H1
VF3YA1MRA12C36969

Peugeot boxer L1H1
VF3YA1MRA12C14742

Peugeot boxer L1H1
VF3YA1MRA12C15601

Peugeot boxer L1H1
VF3YA1MRA12C25466

2012 2,864,160.00

96

2012 2,864,160.00

96

2012 2,864,160.00

96

2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel

2014 4,371,000.00

96

2014 4,371,000.00

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

BG672DŠ

1+8

12.12.2018

BG672DP

1+8

12.12.2018

BG672DS

1+8

12.12.2018

2287
BG882OM 1+5
EDizel

06.04.2018

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

2016 3,485,400.00

81

2016 3,485,400.00

81

2016 3,485,400.00

81

2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
1997
EDizel
1997
EDizel
1997
EDizel

2016 3,485,400.00

81

1997

2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
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BG882OL 1+5

06.04.2018

BG846ĆD 1+5

28.10.2018

BG 846 ĆĐ 1+5

28.10.2018

BG 846 ĆE

1+5

28.10.2018

BG 846 ĆB

1+5

28.10.2018

BG 846 ĆA

1+5

28.10.2018

BG 847 ST

1+5

28.10.2018

BG 846 CY

1+5

28.10.2018

BG 846 ĆC

1+5

28.10.2018

BG 846 ĆĆ

1+5

28.10.2018

BG 846 ĆČ

1+5

28.10.2018

BG 882 MĆ 1+5

02.04.2018

BG 882 MA 1+5

02.04.2018

BG 882 LY

1+5

02.04.2018

BG 882 MČ 1+5

02.04.2018

BG 882 MC 1+5

02.04.2018

BG 882 LX

1+5

02.04.2018

BG 882 LŽ

1+5

02.04.2018

BG 882 LW 1+5

02.04.2018

BG 882 MD 1+5

02.04.2018

BG 882 LŠ

1+5

02.04.2018

BG1031GČ

1+8

05.10.2018

BG1031GĆ

1+8

05.10.2018

BG1031GE

1+8

05.10.2018

BG1031GD

1+8

05.10.2018
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66.

Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D

67.

Путничко

68.

Путничко

69.

Путничко

70.

Путничко

71.

Moтоцикл

Peugeot boxer L1H1
VF3YA1MRA12C17848

Fiat Grande Punto
ZFA19900001793670
Fiat Punto
ZFA18800007043591
ŠkodaFabia
TMBBS46Y854274246
Opel Vectra
WOLOZCF6951075373

Suzuki 650
JS1B1111100146098
Opel-movano

75.

Санитет
Лекарски-L
Санитет
Транспортни
T
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D

76.

Санитет
Лекарски-L

Fiat Ducato
L2H2

Санитет
Лекарски-L

Fiat Ducato
L2H2

Санитет
Дијализа-D
Путнички
Дијализа-D
Путнички
Дијализа-D
Путнички
Дијализа-D
Путнички
Дијализа-D
Путнички
Дијализа-D
Путнички
Дијализа-D
Путнички
Директор

Fiat Ducato L2H2

72.
73.
74.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

WOLMRFESCGB108879

Opel-vivaro
WOLF7G602HV629987

Fiat Ducato
ZFA25000002F53530

Fiat Ducato
ZFA25000002F70181

2004 коришћењу

74

2005 1,000,767.89

74

2011 372,276.67

49

2016 5,517,951.17

92

EDizel
1997
BG1031GĐ
EDizel
1248
BG532SĐ
EDizel
1242
BG686UT
EDizel
1896
BG549OT
EDizel
1598
BG124FN
ВМВ
645
BG06-238
Benzin
2299
BG1050AČ
EDizel

1+5

09.06.2018

2017 3,400,700.00

89

2299
BG1177GO 1+5
EDizel

29.01.2019

2017 2,997,600.00

110 EDizel BG1183VF 1+8

27.11.2018

2017 3,168,000.00

110 EDizel BG1195TO 1+8

19.12.2018

2017 3,998,400.00

96

EDizel BG1201JK

1+4

28.12.2018

2017 3,998,400.00

96

EDizel BG1201JL

1+4

28.12.2018

2017 3,168,000.00

96

EDizel BG1208VF

1+8

11.01.2019

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1137PP

1+4

19.12.2018

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1195TP 1+4

19.12.2018

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1195TV 1+4

19.12.2018

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1195TS

1+4

19.12.2018

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1195TZ 1+4

19.12.2018

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1195TU 1+4

19.12.2018

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1195TR 1+4

19.12.2018

2016 3,485,400.00
Возило на

2011 коришћењу
Возило на

2011 коришћењу
Возило на

81
55
44

1+8

05.10.2018

1+4

04.12.2018

1+4

04.03.2018

1+4

11.01.2018

1+4

11.04.2018

2

15.06.2018

ZFA25000002F60044

ZFA25000002F59104

Fiat 500 L
ZFA19900005447514
Fiat 500 L
ZFA19900005447703
Fiat 500 L
ZFA19900005447393
Fiat 500 L
ZFA19900005447434
Fiat 500 L
ZFA19900005447396
Fiat 500 L
ZFA19900005447374
Fiat 500 L
ZFA19900005447386
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Г. АУТО КАСКО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Основица за обрачун премије осигурања за каско осигурање возила (сумa осигурања)
ј е набавна вредност возила исказана у табели бр.10.
Територијално покриће важи у Републици Србији и Европи, уз искључења према
Условима каско осигурања понуђача.
Понуђена премија мора да садржи покриће и допунског ризика крађе возила (осим
мотоцикала).
Наручилац тражи да обрачун премије осигурања обухвати обавезно учешће у штети у
току периода осигурања, и то:
- Релативно учешће у штети у висини 20% предметне штете, без апсолутног
учешћа у штети.
Понуђена премија мора да садржи покриће каско ризика за сва возила са списка у
табели 10., укупно 85(осамдесетпет) возила

1.

Санитет
Дијализа-D

2.

Санитет
Дијализа-D

3.
4.
5.

5

Санитет
Дијализа-D

Citroen Jumper FV30
L1H1

Санитет
Лекарски-L

Citroen Jumper FT33
L1H2

Санитет
Лекарски-L

6

BG313ŽČ

1+8

10.08.2018

2008 2,481,600.00

74

2198
EDizel

BG313ŽĆ

1+8

10.08.2018

2009 2,481,600.00

74

2198
EDizel

BG313ŽC

1+8

10.08.2018

2009 2,481,600.00

74

2198
EDizel

BG313ŽB

1+8

10.08.2018

2009 3,421,470.00

74

2198
EDizel

BG334ĆK 1+5

12.08.2018

2009 3,421,470.00

74

2198
EDizel

BG313YM 1+5

12.08.2018

2009 3,421,470.00

74

2198
EDizel

BG313YK 1+5

11.08.2018

2008 3,023,768.45

74

2198
BG1110BZ
1+7
EDizel

01.07.2018

2008 2,265,697.40

74

2198
EDizel

23.06.2018

VF7YBAMFB11647846

VF7YBAMFB11638863

VF7YAAMRA11383593

Санитет
Citroen Jumper FV30
Транспортни L1H1

10

2198
EDizel

VF7YBAMFB11642255

Citroen Jumper FV30
L1H1

9

74

VF7YAAMFA11591307

Citroen Jumper
FT33L1H2

8

Важност
полисе КО

2008 2,481,600.00

VF7YAAMFA11596406

Citroen Jumper
FT33L1H2

7

Запреми
на

(kw) (ccm³)

VF7YAAMFA11587833

Citroen Jumper FV30
L1H1

Санитет
Транспортни
T
Санитет
7. Транспортни
T

9.

4

Санитет
Дијализа-D

6.

8.

3
Citroen Jumper FV30
L1H1
ZFA25000002F84217
Citroen Jumper FV30
L1H1

и врста
горива

Број
места

2

Снага

Регистарска
ознака

1

Марка и тип
возила
Број шасије

Набавна
вредност

Врста
Р.бр возила и
намена

Година
прооизодње

ТАБЕЛА 10
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BG241NŠ

1+6
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T

10

Режијске
потребе

VF7YAAMFA11380504

Citroen Jumper
CBI30L1H1

12.
13.

Citroen Jumper
CBI30L1H1

Санитет
Лекарски-L

Citroen Jumper
CBI30L1H1

Санитет
Транспортни
T
Санитет
15.
Транспортни
T
Санитет
16. Транспортни
T
Санитет
17.
Транспортни
T

18.

Санитет
Лекарски-L

Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper FV30
L1H1
Citroen Jumper FV30
L1H1

2198
EDizel

BG255HG 1+7

01.07.2018

2008 3,023,768.45

74

2198
EDizel

BG255HH 1+7

01.07.2018

2008 3,023,768.45

74

2198
EDizel

BG255HI

1+7

01.07.2018

2008 3,421,700.15

74

2198
EDizel

BG779SĆ

1+6

15.07.2018

2007 2,582,784.00

74

2198
EDizel

BG785 LS 1+6

16.12.2018

2007 2,582,784.00

74

2198
BG 106 ĐN 1+6
EDizel

07.03.2018

2007 2,582,784.00

74

2198
BG 077 ĐN 1+6
EDizel

07.03.2018

2007 2,582,784.00

74

2198
BG 939 CV 1+6
EDizel

07.03.2018

2007 2,582,784.00

74

2198
BG 076 ĐN 1+6
EDizel

07.03.2018

2007 2,582,784.00

74

2198
EDizel

BG075 ĐN 1+6

07.03.2018

2007 2,582,784.00

74

2198
EDizel

BG897 NV 1+6

07.03.2018

2011 2,313,390.94

74

2198
EDizel

BG296LK 1+8

08.07.2018

2011 2,313,390.94

74

2198
EDizel

BG296LJ

1+8

08.07.2018

2011 2,313,390.94

74

2198
EDizel

BG296LM 1+8

08.07.2018

2011 2,242,200.00

74

2198
EDizel

BG462GČ 1+8

31.10.2018

2008 3,023,768.45

74

2198
EDizel

BG943ŠJ

1+7

01.07.2018

2009 3,421,470.00

74

2198
EDizel

BG662BJ

1+5

11.08.2018

2008 3,023,768.45

74

2198
EDizel

BG638FP

1+7

01.07.2018

2008 3,023,768.45

74

2198
EDizel

BG915IO

1+7

01.07.2018

VF7YAAMFA11312173

Citroen Jumper FV30
L1H1
VF7YAAMFA11318484

Citroen Jumper FV30
L1H1
VF7YAAMFA11318649

VF7YAAMFA11311990

Citroen Jumper FV30
L1H1
VF7YAAMFA11311819

Citroen Jumper FV30
L1H1
VF7YAAMFA11312108

23.

Санитет
Дијализа-D

Citroen Jumper

24.

Санитет
Дијализа-D

Citroen Jumper

25.

Санитет
Дијализа-D

Citroen Jumper FV30
L1H1

Санитет
Лекарски-L

Citroen Jumper
CBI30L1H1

Санитет
Лекарски-L

Citroen Jumper
FT33L2H2

CBI30L1H1HDI
VF7YAAMRA11950364
CBI30L1H1HDI
VF7YAAMRA11966387
CBI30L1H1HDI
VF7YAAMRA11939967

VF7YAAMRA11949987

VF7YAAMRA11434115

VF7YBAMFB11638914

Санитет
28. Транспортни Citroen Jumper
CBI30L1H1

29.

74

VF7YAAMFA11311855

Citroen Jumper

T
Санитет
Лекарски-L

2008 3,023,768.45

VF7YAAMFA11576569

Санитет
Дијализа-D

27.

01.07.2018

VF7YAAMRA11433434

22.

26.

BG255ĆA 1+7

VF7YAAMRA11445894

Санитет
19. Транспортни Citroen Jumper FV30
L1H1
T
Санитет
20. Транспортни
T
Санитет
21.
Транспортни
T

2198
EDizel

VF7YAAMRA11443921

Санитет
Лекарски-L

14.

74

VF7YAAMRA11373479

Санитет
11. Транспортни Citroen Jumper
CBI30L1H1
T

2008 3,023,768.45

VF7YAAMRA11445514

Citroen Jumper
CBI30L1H1
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VF7YAAMRA11378186

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Санитет
Дијализа-D
Режијске
потребе
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Транспортни
T
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Транспортни
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L

Citroen Jumper L1H1
VF7YAAMRA11144861

Volkswagen T4 sinhro
WV1ZZZ7OZIH31126

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002309096

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002308352

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002309064

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002308337

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002322641

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002324451

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002322846

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002323342

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002692637

Fiat Ducato L1H1
ZFA25000002697143

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002658673

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648567

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002649286

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648804

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648588

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648381

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002649045

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648139

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648627

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002648848

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002780076

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002780120

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002781759

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002796824

2007 2,357,050.00

88

2001 4,721,481.39

75

2012 4,224,672.00

96

2012 4,224,672.00

96

2012 4,224,672.00

96

2012 4,224,672.00

96

2198
BG170WA 1+8
EDizel
2461
BG852ŽV 1+6
EDizel
2287
BG662IA 1+7
EDizel
2287
BG662HY 1+7
EDizel
2287
BG662HX 1+7
EDizel
2287
BG662HW 1+7
EDizel

2012 4,042,680.00

96

2287
EDizel

2012 2,864,160.00

96

2012 2,864,160.00

96

2012 2,864,160.00

96

2014 4,371,000.00

96

2014 4,371,000.00

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2014 4,115,264.01

96

2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel

2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96
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05.05.2018
28.04.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018

BG672DR 1+7

13.12.2018

BG672DŠ

1+8

13.12.2018

BG672DP

1+8

13.12.2018

BG672DS

1+8

13.12.2018

BG882OM 1+5

07.04.2018

BG882OL 1+5

07.04.2018

BG846ĆD 1+5

31.10.2018

BG 846 ĆĐ 1+5

31.10.2018

BG 846 ĆE 1+5

31.10.2018

BG 846 ĆB 1+5

31.10.2018

BG 846 ĆA 1+5

31.10.2018

BG 847 ST 1+5

31.10.2018

BG 846 CY 1+5

31.10.2018

BG 846 ĆC 1+5

31.10.2018

BG 846 ĆĆ 1+5

31.10.2018

BG 846 ĆČ 1+5

31.10.2018

BG 882 MĆ 1+5

06.04.2018

BG 882 MA 1+5

06.04.2018

BG 882 LY 1+5

06.04.2018

BG 882 MČ 1+5

06.04.2018

Конкрсна документација у отвореном поступку за јавну набавку ЈН 2/2018

Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D

Fiat Ducato L2H2

67.

Путничко

68.

Путничко

69.

Путничко

70.

Путничко

Fiat Grande Punto
ZFA19900001793670
Fiat Punto
ZFA18800007043591
ŠkodaFabia
TMBBS46Y854274246
Opel Vectra

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

71.

Moтоцикл

Санитет
Лекарски-L
73. Санитет
Транспортни
74. Санитет
Дијализа-D
75. Санитет
Дијализа-D

72.

76.
77.
78.
79.
80.
81.

ZFA25000002780375

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002799538

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002781697

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002796780

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002780161

Fiat Ducato L2H2
ZFA25000002780034

Peugeot boxer L1H1
VF3YA1MRA12C36969

Peugeot boxer L1H1
VF3YA1MRA12C14742

Peugeot boxer L1H1
VF3YA1MRA12C15601

Peugeot boxer L1H1
VF3YA1MRA12C25466

Peugeot boxer L1H1
VF3YA1MRA12C17848

WOLOZCF6951075373

Suzuki 650
JS1B1111100146098
Opel-movano
WOLMRFESCGB108879

Opel-vivaro
WOLF7G602HV629987

Fiat Ducato
ZFA25000002F53530

Fiat Ducato
ZFA25000002F70181

Санитет
Лекарски-L

Fiat Ducato
L2H2

Санитет
Лекарски-L

Fiat Ducato
L2H2

Санитет
Дијализа-D
Путнички
Дијализа-D
Путнички
Дијализа-D
Путнички
Дијализа-D

Fiat Ducato L2H2

2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

4,115,251.55

96

2016 3,485,400.00

81

2016 3,485,400.00

81

2016 3,485,400.00

81

2016 3,485,400.00

81

2016 3,485,400.00

81

Возило на

2011 коришћењу
Возило на

2011 коришћењу
Возило на

55
44

2004 коришћењу

74

2005 1,000,767.89

74

2011 372,276.67

49

2016 5,517,951.17

92

2017 3,400,700.00

89

2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
1997
EDizel
1997
EDizel
1997
EDizel
1997
EDizel
1997
EDizel
1248
EDizel
1242
EDizel
1896
EDizel
1598
ВМВ
645
Benzin
2299
EDizel
2299
EDizel

BG 882 MC 1+5

06.04.2018

BG 882 LX 1+5

06.04.2018

BG 882 LŽ 1+5

06.04.2018

BG 882 LW 1+5

06.04.2018

BG 882 MD 1+5

06.04.2018

BG 882 LŠ 1+5

06.04.2018

BG1031GČ 1+8

06.10.2018

BG1031GĆ 1+8

06.10.2018

BG1031GE 1+8

06.10.2018

BG1031GD 1+8

06.10.2018

BG1031GĐ 1+8

06.10.2018

BG532SĐ

1+4

24.11.2018

BG686UT

1+4

22.09.2018

BG549OT 1+4

22.02.2018

BG124FN

1+4

17.11.2017

BG06-238

2

15.06.2018

BG1050AČ 1+5

09.06.2018

BG1177GO 1+5

29.01.2019

2017 2,997,600.00

110 EDizel BG1183VF 1+8

27.11.2018

2017 3,168,000.00

110 EDizel BG1195TO 1+8

22.12.2018

2017 3,998,400.00

96

EDizel BG1201JK

1+4

28.12.2018

2017 3,998,400.00

96

EDizel

1+4

28.12.2018

2017 3,168,000.00

96

EDizel BG1208VF 1+8

10.01.2019

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1137PP

1+4

22.12.2018

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1195TP 1+4

22.12.2018

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1195TV 1+4

22.12.2018

ZFA25000002F60044

BG1201JL

ZFA25000002F59104
VF7YAAMFA11580724

Fiat 500 L
ZFA19900005447514
Fiat 500 L
ZFA19900005447703
Fiat 500 L
ZFA19900005447393
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82.
83.
84.
85.

Путнички
Дијализа-D
Путнички
Дијализа-D
Путнички
Дијализа-D
Путнички
Директор

Fiat 500 L
ZFA19900005447434
Fiat 500 L
ZFA19900005447396
Fiat 500 L
ZFA19900005447374
Fiat 500 L
ZFA19900005447386

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1195TS

1+4

22.12.2018

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1195TZ 1+4

22.12.2018

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1195TU 1+4

22.12.2018

2017 1,469,496.00

70

BMB

BG1195TR 1+4

22.12.2018

ПАРТИЈА 3 – ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА
А. ОСИГУРАЊЕ ВОЗАЧА, ПУТНИКА И РАДНИКА У ВОЗИЛИМА ОД
ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (АУТО НЕЗГОДА)
Табела 11
Предмет / Осигурани ризици
Смрт услед незгоде

Осигурана сума по једном лицу
500,000.00

100% Инвалидитет услед незгоде

1,000,000.00

Основица за обрачун премије осигурања је осигурана сума по једном лицу на период
од годину дана.
Понуђена премија мора да садржи покриће осигураних ризика за возаче и путнике у
свим возилима према подацима са списка у табели 9. и 10., за укупно 85(осамдесетпет)
возила.
Б.
КОЛЕКТИВНО
ОСИГУРАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
ОД
ПОСЛЕДИЦА
НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) У ТОКУ ЧИТАВОГ ДАНА - 24 ЧАСА
Табела 12
Предмет / Осигурани ризици

Осигурана сума

Смрт услед несрећног случаја

300,000.00

100% Инвалидитет услед несрећног случаја

600,000.00

Органско или телесно оштећење услед
професионалних обољења
Постављање дијагнозе професионалних обољења

100.000,00
100.000,00

Основица за обрачун премије осигурања је осигурана сума по једном запосленом на
период од годину дана.
Понуђена премија треба да обухвати покриће од наведеног ризика:

Страна 19 од 104

Конкрсна документација у отвореном поступку за јавну набавку ЈН 2/2018

1.Смрт услед несрећног случаја и 100% инвалидитет услед несрећног случаја,
за све запослене по званичној кадровској евиденцији, при вршењу и изван вршења
редовног занимања, свуда и на сваком месту током читавог дана (24часа).
Према званичној кадровској евиденцији укупан тренутан број запослених износи

933 (девтстотинатридесеттри).

2. За ризике: органско или телесно оштећење услед професионалних обољења и
постављање дијагнозе професионалних обољења,
потребно је осигурати само запослене на радним местима са повећаним ризиком.
Број запослених на радним
821(осмастотинадвадесетједан).

местима

са

повећаним

ризиком

је

Наручилац задржава право да изврши корекцију броја запослених лица према
стварном броју.
В – ЗДРАСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ ТЕЖИХ БОЛЕСТИ И
ХИРУРШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Тбела 13.
Предмет / Осигурани ризици
Осигурана сума
Хируршке интервенције

100,000.00

Теже болести

100,000.00

Основица за обрачун премије осигурања је осигурана сума по једном запосленом на
период од годину дана.
Понуђена премија треба да обухвати покриће за наведене ризике, за све запослене по
званичној кадровској евиденцији.
Према званичној кадровској евиденцији укупан тренутан број запослених износи
933 (девтстотинатридесеттри).
Г – КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА-СМРТ УСЛЕД БОЛЕСТИ
Табела 14
Предмет / Осигурани ризици
Осигурана сума
Смрт услед болести

100,000.00

Основица за обрачун премије осигурања је осигурана сума по једном запосленом на
период од годину дана.
Понуђена премија треба да обухвати покриће од наведеног ризика, за све запослене по
званичној кадровској евиденцији.
Према званичној кадровској евиденцији укупан тренутан број запослених износи
933 (деветстотинатридесеттри).
Просечна приступна старост 40,24 године
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Сагласно члану 75., 76. и 77. Закона о јавним набавкама заинтересовани
понуђач је обавезан да уз понуду приложи доказе за оцену испуњености услова из
члана 75. и 76. ЗЈН.
Документација може бити и у неовереној фотокопији. Наручилац може пре
доношења Одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
Извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за
привредне регистре, а у складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) ЗЈН из разлога што је
Регистар понуђача јавно доступан на интернет страници надлежног органа: Агенција за
привредне регистре (www.apr.gov.rs), као и на интернет страници Управе за јавне
набавке (www.ujn.gov.rs), а у ком случају (недостављања доказа уз понуду) су понуђачи
дужни, на основу члана 79. став 6. ЗЈН, да у понуди наведу интернет адресу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
1.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН,
и то:
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар; (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
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) ЗЈН);
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) ЗЈН);
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, oдносно да поседује важећу дозволу Народне банке Србије за
обављање делатности осигурања (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН).
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ДОКАЗИ O ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН СУ :
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
регистра надлежног Привредног суда
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: /
2) Да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски
заступници привредног друштва уколико их има више) 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.
Доказ:









ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ
СУДА И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА, на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица или огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
(Напомена: Ако Уверење основног суда обухвата и податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, није потребно посебно достављати Уверење Вишег суда)
За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29,
Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела
организованог криминала.
ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:
Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту
пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. (НАПОМЕНА: Ако је више законских
заступника, за сваког се доставља уверење из казнене евиденције).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту
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пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није одуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији

3)

Доказ:






ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач
измирио доспеле порезе и доприносе
Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
ИЛИ
Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач
измирио доспеле порезе и доприносе,
Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.

Напоменa: Докази наведени под тачкама 2, и 3 не могу бити старији од 2 (два)
месеца пре отварања понуда
4)

Да је поштовао обавезе 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.
Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача, која је саставни
део конкурсне документације

5)

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.
Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

Важећа дозвола Народне банке Србије за обављање делатности осигурања

ДОДАТНИ И ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне и остале услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
2.
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а) НЕОПХОДНИ ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТИ
Под неопходним финансијским капацитетом за предметну јавну набавку у целини
(додатним условима за све партије), Наручилац сматра:
1. Да понуђач није био неликвидан, да није био у блокади у последњих 12 месеци
пре објављивња јавног позива.
Доказ а1): важећа потврда НБС
2. Да је понуђач на дан 31.12.2016 имао разлику расположиве и захтеване маргине

солвентности за неживотна осигурања/реосигурање у висини од најмање
800.000.000,00 динара.
Доказ а2): Образац АК-НО/РЕ Адекватност капитала за неживотна осигурања на
дан 31.12.2016. године
б) НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ
Под неопходним пословним капацитетом за предметну набавку у целини
(додатним условима за све партије), Наручилац сматра:
1.

Да понуђач има усаглашен Систем пословања са захтевом стандарда EN ISO 9001
Испуњење овог услова се доказује достављањем копије сертификата о
поседовању стандарда.
Доказ б1): достављање копијe важећег сертификата EN ISO 9001 или
одговарајуће.
2. Да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ISO10002
чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно признатим
системом управљања процесима поступања по приговорима корисника.
Доказ б2): потврда о поседовању важећег сертификата за ISO10002 - или
одговарајуће.
3. Да понуђач има усаглашен Систем пословања са захтевом стандарда ISO/IEC
27001 чиме доказује да је његово пословање усклађено са системом безбедности
информација у услугама осигурања.
Доказ б3): достављање копијe важећег сертификата ISO/IEC 27001.
4. Да Понуђач има ажурност у решавању штета преко 90% у 2016 години. Ажурност у
решавању штета се утврђује се на бази података са сајта Народне банке Србије Сектор
за послове надзора над обављањем делатности осигурања одељење за актуарске
послове и статистику, према следећој формули ( А+Б)/(Ц+Д) x 100 где је
А= Број решених штета у 2016.години
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Б= Број одбијених и сторнираних штета у 2016.години
Ц= Број пријављених штета у 2016.години
Д= Број резервисаних штета на крају 2016.године
% ажурности у решавању штета ( А+Б)/(Ц+Д) x 100
(У случају подношења заједничке понуде, задати услов о пословном капацитету,
чланови групе понуђача испуњавају заједно, и то тако што се износи ставки А,БЦ и
Д сваког члана групе уносе у формулу и заједно израчунавају. Пример : Уколико
групу понуђача чине 2 члана ажурност у решавању штета биће одређена према
следећој формули: % ажурности у решавању штета (А1+А2+Б1+Б2)/(
Ц1+Ц2+Д1+Д2) x 100 где је: А1 = Број решених штета у 2016 години једног члана
групе; А2 = Број решених штета у 2016 години другог члана групе)
Доказ б4): Извод са сајта НБС.
Напомена: Код достављања заједничке понуде или понуде са подизвођачем,
подаци за сваког члана се уносе у формулу на следећи начин: (А+А1+А2..) +
(Б+Б1+Б2...) / (Ц+Ц1+Ц2...) + (Д+Д1+Д2...)

5. Да понуђач у моменту подношења понуде као и за време трајања уговорних
обавеза, има у радном односу најмање 9 запослених лица на одређено и
неодређено време, односно радно ангажованих лица према уговорима о делу, на
привремено- повременим пословима или уговорима о допунском раду, која ће бити
одговорна за релизацију послова осигурања и то са следећим квалификацијама:
- два дипломирана правника или два дипломирана економиста
- два дипломиранa машинскa инжењера
- два дипломиранa грађевинскa инжењера
- два дипломиранa инжењера електротехнике/електронике/информатике
- један лекар цензор
Доказ б5): Потписан Образац 13. са приложеним :
- фотокопијама ,,М“ обрасца за сваког радника наведеног у списку из кога се
види да је запослени пријављен на пензијско осигурање и да је радно
ангажован код понуђача.
- за запослена лица код понуђача фотокопија уговора о раду, односно за радно
ангажована лица код понуђача копија уговора о делу, уговора о обављању
привремено-повремених послова, уговора о допунском раду или другог
уговора који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача

Ц.

СРЕДСТВА ПРЕВЕНТИВЕ

Изабрани понуђач се обавезује да ће одобрити наручиоцу средства превентиве у
износу од 10% понуђене премије без пореза.
Средства ће бити искоришћена за спровођење мера у циљу смањења ризика
настанка штета.
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Доказ: Изјава понуђача на меморандуму потписана и оверена од стране
овлашћеног лица
ДОДАТНИ УСЛОВИ ПО ПАРТИЈАМА:
ЗА ПАРТИЈУ 1.
Да је Понуђач у 2016. години имао закључене полисе осигурања и то :
- Најмање три полисе осигурања грађевинских објеката, опреме и залиха од ризика
пожара и неких других опасности са сумом осигурања преко 400.000.000,00 динара
и најмање три полисе осигурања од ризика лома машина са сумом осигурања преко
200.000.000,00 динара , које су закључене у 2016 години и са трајањем годину дана.
Доказ П-1.1: доставити потписану и оверену Изјаву понуђача са одговарајућом
референтном листом ( Образац 14) и фотокопијом полиса
Да Понуђач има најмање три полисе са више од 400 осигураних лица по свакој
полиси, по основу осигурања одговорности лекара и медицинског особља, а да је
осигурање закључено у 2016.години и са трајањем годину дана.
Доказ П-1.2: доставити потписану и оверену Изјаву понуђача са одговарајућом
референтном листом ( Образац 15) и фотокопијом полиса

ЗА ПАРТИЈУ 2.
Да је Понуђач у 2016. години имао закључене каско полисе са најмање три
осигураника са трајањем од годину дана и најмање 100 возила за сваког
осигураника.
Доказ П-2: доставити потписану и оверену Изјаву понуђача са одговарајућом
референтном листом ( Образац 15) и фотокопијом полиса
ЗА ПАРТИЈУ 3.
- Да Понуђач има најмање три полисе са више од 1000 осигураних лица по свакој
полиси, по основу колективног осигурања запослених од последица несрећног
случаја, а да је осигурање закључено у 2016.години и са трајањем годину дана.
Доказ П-3: доставити потписану и оверену Изјаву понуђача са одговарајућом
референтном листом ( Образац 15) и фотокопијом полиса
Напомена: Додатни услови по партијама се доказују достављањем Изјаве
понуђача потписане и оверене од стране овлашћеног лица и рефентне листе са
називима уговарача, бројем полиса и бројем осигураних лица, као и копија полиса.
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УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
А) Подизвођачи
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе
да извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу, са навођем општих
генералија о подизвођачу, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Уколико је понуђач у својој понуди навео да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу и уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен,
тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 3. ЗЈН.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира
на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача
наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност Наручиоца.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН
као и доказ о испуњености услова поседовања важеће дозволе надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке.

Б) Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тачка 1-3. ЗЈН уз услов поседовања важеће дозволе надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, као и додатни услов из члана 76.
став 3. ЗЈН (да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак), док остале захтеване услове испуњавају заједно.

Страна 27 од 104

Конкрсна документација у отвореном поступку за јавну набавку ЈН 2/2018

Саставни 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 пред Наручиоцем, и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према Наручиоцу. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама
наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити
одговорна за извршење уговора
Уколико понуду подноси група понуђача за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Додатни
услов, који је предвиђен одредбама чл. 76. ст. 3. ЗЈН (да над п о н у ђ а ч е м није
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак),
мора испунити сваки понуђач из групе понуђача.
Уколико понуду подноси страни понуђач
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у
року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису
могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз
понуду приложи одговарајући доказ за то, понуђачу ће бити дозвољно да накнадно
достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН,
понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним
бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава,
уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена
од стране судског тумача
Напомене:
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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.
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У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. ЗЈН, лице уписано у регистар
понуђача Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) ЗЈН, уколико
је регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски
језик и оверена од стране судског тумача. Понуђачи су у обавези да за документацију
која је дата на страном језику, уз превод доставе и "изворни документ" на основу кога
је извршен превод.
1.

2. ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са ЗЈН ("Сл. гласник РС"
број 124/12
14/15 и 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач код другог понуђача, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства,
техничку спецификацију, као и посебне захтеве, попуни и овери образац понуде, и
остале обрасце према захтевима из конкурсне документације, приложи тражене
изјаве оверане на захтевани начин, као и докумета прописана чланом 77. Закона о
јавним набавкама, којим доказује испуњеност услова из члана 75. и члана 76.
Закона о јавним набавкама.
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за привредне
регистре, а у складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) ЗЈН из разлога што је Регистар
понуђача јавно доступан на интернет страници надлежног органа: Агенција за
привредне регистре (www.apr.gov.rs), као и на интернет страници Управе за јавне
набавке (www.ujn.gov.rs), а у ком случају (недостављања доказа уз понуду) су понуђачи
дужни, на основу члана 79. став 5. ЗЈН, да у понуди наведу интернет адресу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу
на којој подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације.
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Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду попуњени,
потписани и оверени печатом.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, према приложеном упутству, а
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне
документације и исправљане коректором или рукописом морају се оверити печатом и
потписом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је дужна да као
саставни део понуде достави Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених
информација, или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног
знања, Наручилац ће одбити као неосноване.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о
поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона), који морају бити потписани и оверени
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
ПАРТИЈЕ
Набавка је обликована у три партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора
да обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две партијe или више партија, она мора
бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две партијe
или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно
могу бити достављени у једном примерку за све партије.
3.

4.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и
захтеваним условима Наручиоца. Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава
све услове из Закона, као и остале услове и захтеве Наручиоца, прописане овим
упутством и конкурсном документацијом. Обавезну садржину понуде чине:
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1.) Образац за оцену испуњености обавезних услова за учешће, попуњен, потписан
и печатом оверен - Образац бр. 1;
2.) Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан,
Образац бр. 2;

печатом оверен-

3.) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом - понуђач
попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – Образац бр. 3;
4.) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом – подизвођач
попуњава, потписује и оверава печатом – доставља се само у случају да понуђач
ангажује подизвођаче - Образац бр. 4
5.) Образац изјаве понуђача који је учесник у заједничкој понуди о испуњавању
услова из члана 75. ЗЈН - Образац попуњава и печатом и потписом оверава печатом
сваки учесник у заједничкој понуди и то само у случају да се наступа у заједничкој
понуди - Образац бр. 5
6.) Образац трошкова припреме понуде - попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 6
7.) Образац изјаве о давању средствa финансијског обезбеђења за добро извршење
посла - попуњен, потписан и печатом оверен- Образац бр. 7
8.) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН, понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – Образац бр. 8;
9.) Образац изјаве за подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН, понуђач попуњава, а оверава и потписује овлашћено лице понуђача – Образац бр. 9;
10.) Споразум о заједничком извршењу јавне набавке - (доставља се само уколико
понуду подноси група понуђача) - Образац бр. 10
11.) Образац структуре ценe, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 11;
12.) Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 12
13.) Образац листе кадровског капацитета, попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 13
14.) Образац референт листе за Партију 1, попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 14
15.) Образац изјаве понуђача са референтном листом са називима уговарача,
попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 15
16.) Модел уговора, – понуђач попуњава празна поља, као и податке о себи (и
подизвођачима/члановима заједничке понуде) у заглављу, а оверава и потписује
овлашћено лице понуђача
17.) Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:
- Бланко меницу за озбиљност понуде са попуњеним, потписаним и печатом
овереним Меничним овлашћењем
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- Потврду о регистрацији менице.
- Копију картона депонованих потписа код банке
18.) Докази о испуњењу, додатниx условa из чл. 76. ст. 2. Закона у погледу
потребних финансијских, пословних, техничких и кадровских капацитета:
Докази а) о неопходним финансијским капацитетом, важећим за све партије
Доказ а1) - важећа потврда НБС да понуђач није био неликвидан, да није био у блокади
у последњих 12 месеци пре објављивња јавног позива,
Доказ а2) - Образац АК-НО/РЕ Адекватност капитала за неживотна осигурања на дан
31.12.2016. године.
Докази б) о неопходним пословним капацитетом, важећим за све партије
Доказ б1) - копија важећег сертификата EN ISO 9001 или одговарајућа,
Доказ б2) - фотокопија важећег сертификата за ISO10002 - или одговарајуће,
Доказ б3) - фотокопија важећег сертификата ISO/IEC 27001
Доказ б4) - Извод са сајта НБС
Доказ б5) - фотокопије ,,М“ обрасца и уговора о ангажману код понуђача за сваког
радника наведеног у листи кадровског капацитета (у табели Обрасца бр. 13)
Докази ц) о неопходним пословним капацитетом, важећим за све партије
Доказ ц) - Изјава понуђача на меморандуму потписана и оверена од стране
овлашћеног лица
Докази о испуњењу неопходних додатних услова за Партију 1
Доказ П-1.1 - најмање три фотокопије полиса, које су одговарајуће овереној
референтној листи из Обрасца 14
Доказ П-1.2 - најмање три фотокопије полиса, које су одговарајуће овереној
референтној листи из Обрасца 15 по услову за Партију 1
Докази о испуњењу неопходних додатних услова за Партију 2
Доказ П-2 - најмање три фотокопије полиса, које су одговарајуће овереној референтној
листи из Обрасца 15 по услову за Партију 2
Докази о испуњењу неопходних додатних услова за Партију 3
Доказ П-3 - најмање три фотокопије полиса, које су одговарајуће овереној референтној
листи из Обрасца 15 по услову за Партију 3
Напомена:
Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 6) не представља
обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави
попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац
трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду
трошкова.
5.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве у поглављу V).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)
ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве – споразума о заједничком наступању из
поглавља VI).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8.
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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.
Рок плаћања је минимум 15 дана од дана испостављања фактуре од стране
Испоручиоца услуга, а којим је потврђено да је извршена услуга. Плаћање се врши
уплатом на текући рачун понуђача.
Рок плаћања: за Наручиоца је прихватљива само понуда која подразумева
плаћање премије за осигурање имовине и одговорности из делатности, каско
осигурање, осигурање пловила и запослених лица у 12 месечних рата без камате.
Премија је фиксна и не мења се у току трајања уговора. Плаћање доспеле месечне рате
врши се до 15-ог у месецу за претходни месец. Премија обавезног осигурања возила
(АО) се плаћа у целости.
9.2. Место извршења услуге:
Градски завод за хитну медицинску помоћ, Бул. Франше д`Епереа 5
,11000 Београд.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. У
случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за
продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. 4. Рок за решавање рекламације
Наручилац може у писаном облику да поднесе Понуђачу приговор на износ
ликвидиране штете . Рок за подношење приговора је 8 дана од дана пријема
обавештења о ликвидацији штете .
Понуђач је дужан да у року од 15 дана од дана подношења приговора достави
наручиоцу одговор у писаном облику.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати и сви пратећи трошкови до потпуног извршења набавке
услуге осигурања имовине и запослених.
Цена је фиксна и не може се мењати.
НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
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Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним,
у свему према члану 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у понуди достави:
- Бланко меницу за озбиљност понуде, оверену, потписану од стране лица
овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“
бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 2% од вредности понуде без
ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје најмање
док траје рок важности понуде, у случају да понуђач по истеку рока за подношење
понуде измени, допуни, опозове своју понуду или не закључи оквирни споразум а
његова понуда је оцењена као најповољнија, или не поднесе средство финансијског
обезбеђења прописано конкурсном документацијом.
- Потврду о регистрацији менице.
- Копију картона депонованих потписа код банке, на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не
старијим од 30 дана, од дана отварања понуда.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје
на снази.
Меница се доставља за сваку партију посебно, јер Наручиоц закључује уговор
са понуђачем за сваку партију појединачно.
По окончању поступка предметна меница биће враћена на писани захтев
понуђача.
12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА
У случају доделе уговора у предметном поступку јавне набавке, понуђач коме
буде додељен уговор је дужан да приликом закључења, као средство финансијског
обезбеђења достави Наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро извршење
посла, у висини од 10% од укупно уговорене премије, без ПДВ-а, која мора трајати
најмање 30 дана дуже од истека рока важности појединачног уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора и биће саставни део уговора.
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни
Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела,
ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од
стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме
понуде (Образац бр. 6), сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.
15.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити
одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок ва ж е ња п он уд е (од – до,
око...и сл.), понуда ће се сматрати неприхватљивом.
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 не може
мењати понуду.
16. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛ. 75. СТАВ
2. ЗЈН
Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произилазе 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.
Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење
напред наведених услова Наручилац је предвидео као саставни део конкурсне
документације (Образац бр. 5), коју су понуђачи дужни доставити (као саставни део
понуде) уредно попуњену, потписану и печатом оверену.
17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА
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Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
или електронске поште на e-mail, 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
5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН ОП 2/2018,
Услуга осигурања имовине и лица ....по партијама.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. ЗЈН и то путем електронске поште или поште, као и објављивањем од
стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефонским путем није дозвољено и Наручилац не одговара за тачност информација
добијених од запослених код Наручиоца на тај начин.
Питања се упућују на адресу Градски завод за хитну медицинску помоћ; 11000
Београд, Бул. Франше д`Епереа 5 а електронским путем на e-маил адресу:
office@beograd194.rs или radivoje.janjic@beograd194.rs
Напомена: Приликом израде понуде, заинтересована лица су дужна да предметну
конкурсну документацију детаљно проуче и у свему поступе по њој. За додатне
информације и објашњења, потребно је да се благовремено обрате Наручиоцу.
Заинтересована лица су дужна да прате Портал јавних набавки и интернет страницу
Наручиоца кaко би благовремено били обавештени о изменама, допунама и
појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. ЗЈН
("Сл.Гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене, допуне и појашњења
конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.

18.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може
било на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од
стране заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију.
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Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из
члана 63. став 5. Закона о јавим набавкама, продужити рок за подношење понуда и
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца.
У случају продужења рока за подношење понуда сва права и обавезе Наручиоца
и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће
подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.
19. НАЧИН ДОСТАВЕ ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ, Бул. Франше д`Епереа 5 , Београд (писарница соба 14 – у случају личне
доставе), са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге осигурања имовине и лица
ЈН 2/2018 за Партију број _____ (уписати број партије) – НЕ ОТВАРАТИ”.
20. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 20.04.2018.
године закључно са 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему 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.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Напомена: Водити рачуна о рокoвима за подношење понуда (чл. 99. Закона). Рок
за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки (нпр. уколико је позив за подношење понуда објављен дана
01.07.2015. године, рок за подношење понуда почиње да тече првог наредног дана –
02.07.2015. године). Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних
празника.
21.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени,
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде
документа накнадно доставља.
У року за подношење понуде понуђач може да измени,
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде
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документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градски завод за
хитну медицинску помоћ, Бул. Франше д`Епереа 5, Београд (писарница соба 14 – у
случају личне доставе), са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге бр. ЈН 2/2018, Услуга осигурања
имовине и лица , за партију/е бр._____ – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге бр. ЈН 2/2018, Услуга осигурања
имовине и лица , за партију/е бр._____ – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге бр. ЈН 2/2018, Услуга осигурања
имовине и лица , за партију/е бр._____ – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге бр. ЈН 2/2018, Услуга
осигурања имовине и лица , за партију/е бр._____ – НЕ ОТВАРАТИ” или ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
22. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана
20.04.2018. године у 10:15 часова у просторијама Градског завода за хитну
медицинску помоћ, Бул. Франше д`Епереа 5, Београд (соба 13).
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену пуномоћ
за заступање понуђача у поступку отварања понуда.
23. 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. ЗЈН).
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.
Комисија за јавну набавку ће извршити рачунску проверу понуда и уколико
утврди рачунске грешке, исправиће износе у понуди понуђача, у којима је уочена
рачунска грешка уз писмено обавештење понуђача о томе.
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Понуђач је у обавези да обавести наручиоца да ли прихвата исправљене износе
из понуде у року од највише два радна дана у писменом облику.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака и не прихвати
исправљене износе по основу отклоњених рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена", уколико су
испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.
За оцену понуда ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
24.

25. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном
ценом:
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања премије
осигурања.
У случају истог понуђеног рока плаћања премије осигурања, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за исплату накнада из
осигурања.
Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене, рок плаћања премије
осигурања и рок исплате осигуране суме, као најповољнија ће бити оцењена понуда
понуђача који наведе дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти резервни
критеријум. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
26. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Разлози за одбијање понуде:
Понуда ће бити одбијена:
1)
уколико није благовремена,
2)
уколико поседује битне недостатке,
3)
уколико није одговарајућа,
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4)
5)
6)
7)

уколико ограничава права Наручиоца,
уколико условљава права Наручиоца,
уколико ограничава обавезе понуђача,
уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

Напомена: Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија
понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа
од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама
веће од процењене вредности јавне набавке.
Битни недостаци понуде су:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су
додатни услови прописани конкурсном документацијом)
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (у случају када
је оно захтевано као обавезни садржај понуде)
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације .
- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
Наручилац ће у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбити
све неприхватљиве понуде.
27.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке:
1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по ранијим закљученим уговорима по јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке за период од претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда.
Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3.
ЗЈН.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1.
који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврстан.
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28.
КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНАТА
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.
29. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о
додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана
отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или
сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може
бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.
Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито
податке из извештаја о стручној оцени понуда.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.
Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона
којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу
закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том
случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији.
Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума,
одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка
30. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне
набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања Наручиоца
противно одредбама Закона о јавним набавкама.
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 ЗЈН није другачије одређено. Захтев за
заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail. или
препорученом пошиљком са повратницом.
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 најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
Наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузем пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења Одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или Одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки РС.
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 за заштиту права
којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације, 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Нарчучиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члама 150. ЗЈН.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки РС, најкасније у року од
2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку
о додели уговора, одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
Одговорно лице Наручиоца може донети одлуку да Наручилац предузме
активности из напред наведене алинеје пре доношења одлуке о поднетом захтеву за
заштиту права, када би задржавање активности Наручиоца у поступку јавне набавке,
односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду
или пословању Наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора
бити образложена.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења
захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Чланом 151. став 1. ЗЈН прописана је садржина захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1.
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
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Да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица
банке, да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога; Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра
плаћања: 153 или 253. ; Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке; Сврха:
ЗЗП, назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике
Србије; Назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти)
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе
прописане чланом 151. став 1. ЗЈН Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Закључак о одбацивању захтева за заштиту права Наручилац доставља
подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.
Против закључка Наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може
у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији,
док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за
заштиту права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите
права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права
мора Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите
права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Наручиоца односно
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА
Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и
68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи,
између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије, број 840-30678845-06 уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у
складу са Упутством о уплати таксе, издатом од стране Републичке комисије за заштиту
права у постпцима јавних набавки (Упутство је јавно доступно на званичном сајту
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Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки – www.kjn.gov.rs, у
оквиру банера: "Упутство о уплати таксе").
Чланом 156. став 1. тачка 2) прописано је да је подносилац захтева за заштиту права
дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу у
износу од:
Тачка 2) - 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања
понуда или ако процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара.
Напомена:
У Упутству о уплати таксе дат је и начин уплате таксе из иностранства (на
девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор).
31.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и
не може због 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.
Напомена: У случају да је поднета само једна понуда наручилац може
закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, осим у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану
112. став 2. тачка 5. Закона
Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109.став 2.
Закон о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.
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Образац бр. 1
V ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
у поступку јавне набавке број ЈН 2/2018: Услуга осигурања имовине и лица

Ред.
број

1.

2.

3.

4.

4.

Интернет адреса на којој
Прилог уз
се документ може
понуду
преузети
(заокружити
(у случају недостављања
одговарајуће)
документа уз понуду)

Документ
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
Потврда надлежног органа да понуђач и његов
законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела таксативно наведених у члану
75. став 1. тачка 2. ЗЈН
Потврда надлежног пореског органа да је
понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији
Дозвола НБС за обављање делатности која је
предмет јавне набавке прописана Законом о
осигурању
Потврда НБС да дозвола за обављање
делатности није престала да важи
Решење о упису у регистар понуђача

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА НЕ

ДА

НЕ
Потпис овлашћеног лица:

У _______________
М.П.

_____________________

дана _________ 2018.г.
Напомена:
Уколико се подноси заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Овлашћено
лице сваког члана групе понуђача потписује и печатом оверава свој примерак овог обрасца.
Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за
подизвођача достави од стране подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај
образац (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за
сваког подизвођача).
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Образац бр. 2
VI

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15)
_____________________________________________(Назив понуђача) даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке – Услуге осигурања имовине и лица, бр. ЈН 2/2018, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
У _______________
М.П.

_____________________

дана _________ 2018.године

Напомена 1: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, Наручилац 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.
Напомена 2: Уколико се подноси заједничка понуда потребно је да се овај образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки члан
групе понуђача потписује и печатом оверава свој примерак изјаве.
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Образац бр. 3
VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у отвореном поступку
јавне набавке услуге осигурања имовине и лица, бр. ЈН 2/2018 испуњава све услове
из чл. 75. 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 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) 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);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (чл. 75. ст. 2. Закона).
Понуђач:
Датум: _____________

М.П.

_____________

Напомена: Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и
необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност у
смислу члана 170 став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана
82. став 1. тачка 3. ЗЈН.
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Образац бр. 4
VIII ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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 имовине и лица, бр. ЈН 2/2018 испуњава све услове из чл. 75.
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 (или стране државе када има седиште на њеној
територији). 4.) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (чл. 75.
ст. 2. Закона).

Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава подизвођач и то само у
случају да понуђач наступа са подизвођачем.У случају већег броја подизвођача Образац
треба фотокопирати.У случају да понуђач не наступа са подизвођачем, образац није
потребно достављати.
Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање
наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност у смислу члана 170
став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка
3 ЗЈН.
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Образац бр. 5
IХ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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 имовине и лица, бр. ЈН 2/2018 испуњава све услове из чл. 75.
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 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) 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);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (чл. 75. ст. 2. Закона).
Понуђач:
Датум: _____________

М.П.

_____________

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава сваки учесник у
заједничкој понуди и то само у случају да се наступа у заједничкој понуди. У случају
већег броја понуђача Образац треба фотокопирати.У случају да понуђач не наступа у
заједничкој понуди, образац није потребно достављати.
Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање
наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност у смислу члана 170
став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка
3. ЗЈН.
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Образац бр. 6
Х ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
___________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде за јавну набавку услуга осигурања имовине и лица, бр. ЈН
2/2018, а како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни
Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела,
ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Потпис овлашћеног лица понуђача:
У _______________
М.П.

_____________________

дана _________ 2018.г.
Напомена: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину
понуде а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране
овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се
да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.
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Образац бр. 7
ХI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДАВАЊУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА

ИЗЈАВА

Понуђач
_____________________________________________________(назив
Понуђача) у поступку јавне набавке услуге – број ЈН 2/2018, Услуге осигурања
имовине и лица, изјављује под материјалном и моралном одговорношћу да ћe у
циљу обезбеђења доброг извршења, најкасније у тренутку закључења предметног
уговора о јавној набавци, предати Наручиоцу потписану и оверену oригинал
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од укупно уговорене
премије, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности
појединачног уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора и биће саставни део уговора.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
У _______________
М.П.
дана _________ 2018.године
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Образац бр. 8
ХII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
(о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН)

ИЗЈАВА
Овлашћено

лице

привредног

друштва

(предузетник,

физичко

лице)

___________________________________________________________________________
______________ изјављује под пуном материјалном, кривичном и моралном
одговорношћу да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде број _____
од ______, којом понуђач узима учешће у поступку јавне набавке Услуге осигурања
имовине и лица, бр. ЈН 2/2018

Потпис овлашћеног лица понуђача:
У _______________
М.П.

_____________________

дана _________ 2018. године

Напомена:
Уколико се подноси заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки члан
групе понуђача потписује и печатом оверава свој примерак изјаве.

Страна 54 од 104

Конкрсна документација у отвореном поступку за јавну набавку ЈН 2/2018

Образац бр. 9
ХIII ИЗЈАВА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач_____________________________________ из ___________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач
______________________________ из ________________ поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица понуђача:
У _______________
М.П.
дана _________ 2018. године
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Образац бр. 10
ХIV СПОРАЗУМ
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке
Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке за јавну набавку услуге осигурања имовине и
лица, бр. ЈН 2/2018
Групу понуђача чине следећи чланови:
1. __________________________________________________
(навести назив првог члана - носиоца посла)
2. __________________________________________________
(навести назив другог удруженог члана )
3. __________________________________________________
(навести назив трећег удруженог члана )
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:
__________________________________________
2. Навести опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да неће
вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.
Овим, такође, прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова групе
понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени
неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене.
Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, споразумно је
одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача, те да ће, у име групе
понуђача, потписивати и оверавати све обрасце из Конкурсне документације, а који се
односе на понуђача.
Група понуђача
1. Носилац посла (стожер),

(м.п.)

__________________________

2. Други члан групе понуђача,

(м.п.)

__________________________

(потпис овлашћеног лица)
(потпис овлашћеног лица)

3. Трећи члан групе понуђача,

(м.п.)

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Овај Споразум се доставља само у случају подношења заједничке понуде.
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Образац бр. 11

ХV ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН 2/2018- Услуге осигурања
имовине и лица,

Образац структуре цена за ПАРТИЈУ 1 – Осигурање имовине и

осигурање одговорности-опште одговорности и професионалне
одговорност лекара и медицинског особља
А – Осигурање основних средстава (грађевинских објеката и опреме) и
залиха од пожара и неких других опасности са покрићем основних ризика и
допунских ризика излива воде из инсталација и поплаве и бујице, са откупом
амоартизације;

ОСИГУРАЊЕ
Вредност на
ГРАЂЕВИНСКИХ
дан 31.12.2017.
ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ
године
И ЗАЛИХА

1

I

2

ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ ИСКАЗАТИ У НОМИНАЛНОМ
ИЗНОСУ
на двогодишњем нивоу
Укупна премија
( пожар и допуснки ризици)
без пореза на премију

3

Укупна премија
(пожар и допунски ризици)
са презом на премију

4

Грађевински објекти 239.986.200,00

II

Опрема

111.719.994,91

III

Залихе

11.003.284,91

Укупна премија без пореза на
премију за ,,А“ (динара):
Укупан припадајући порез на премију за ,,А“ (динара):
Укупна премија са порезом на премију за ,,А“ (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,А“ (позиција од I до III ) _______________ без пореза на премију.
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Б – Лом машина и неке друге опасности за машине, медицинску опрему и
механичку опрему у саставу грађевинских објеката, са откупом амортизације и
франшизе;
ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ ИСКАЗАТИ У НОМИНАЛНОМ
Осигурање машина и
ИЗНОСУ
опреме (осим рачунара
и преносне технике), као
на двогодишњем нивоу
и осигурање механичке Вредност на дан
31.12.2017.
опреме, инсталација и
године
Укупна премија –осигурање од лома Укупна премија-осигурање од
водова у саставу
машина
лома машина са порезом на
грађевинских објеката
премију
без пореза на премију
од лома и неких других
опасности
1

I
II

Механичка опрема у
саставу грађ. објеката
Медицинска опрема,
машине и апарати

2

3

4

16.799.034,00
110.624.381,55

Укупна премија без пореза на премију
за ,,Б“ (динара):
Укупан припадајући порез на премију за ,,Б“ (динара):
Укупна премија са порезом на премију за ,,Б“ (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,Б“ (позиција од I доII) _________________без пореза на
премију.

В – Комбиновано осигурање покретне технике (преносивих уређаја, апарата и
инструмената) са откупом амортизације и франшизе;

ОСИГУРАЊЕ
ПРЕНОСИВЕ
ТЕХНИКЕ ПРЕМА
СПИСКУ

I

Набавна
књиговодствена
вредност са стањем на
дан 31.12.2017. године.

1

2

Покретна техника

67.460.304,00

ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ ИСКАЗАТИ У НОМИНАЛНОМ
ИЗНОСУ
на двогодишњем нивоу
Укупна премија
без пореза на премију

Укупна премија са порезом
на премију

3

4

Укупна премија без пореза на премију за ,,В“
(динара):
Укупан припадајући порез на премију за ,,В“ (динара):
Укупна премија са порезом на премију за ,,В“ (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,В'' _________________ без пореза на премију.
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Г – Комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних
уређаја са откупом амортизације и франшизе;

КОМБИНОВАНО
ОСИГУРАЊЕ
РАЧУНАРА И
КОМУНИКАЦИНЕ
ОПРЕМЕ
1

Књиговоствен
а вредност на
дан 31.12.2017.
године

2

ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ ИСКАЗАТИ У НОМИНАЛНОМ
ИЗНОСУ
на двогодишњем нивоу
Укупна премија
без пореза на премију

Укупна премија са порезом на
премију

3

4

Рачунари са
I припадајућом опремом 22.758.986,04

Укупна премија без пореза на
премију за ,,Г'' (динара):
Укупан припадајући порез на премију за ,,Г'' (динара):
Укупна премија са порезом на премију за ,,Г“ (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,Г'' _________________ без пореза на премију

– Провална крађа и разбојништво за опрему и залихе на суму „првог
ризика“, са откупом франшизе
Д

Провална крађа
ОСИГУРАЊЕ ОД и разбојништво
ПРОВАЛНИХ КРАЂА - сума "првог
И РАЗБОЈНИШТВА
ризика"

1

2

I

Опрема (машине,
апарати, намештај)

5,000,000.00

II

Залихе

1,600,000.00

ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ ИСКАЗАТИ У НОМИНАЛНОМ
ИЗНОСУ
на двогодишњем нивоу
Укупна премија без
пореза на премију
3

Укупна премија сапорезом
на премију

4

Укупна премија без пореза на
премију за ,,Д'' (динара):
Укупан припадајући порез на премију за ,,Д'' (динара):
Укупна премија са порезом на премију за ,,Д“ (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА,, Д'' (позиција од I до II) ________________ без пореза на премију
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Ђ. Осигурање од одговорноси из делатности
ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ ИСКАЗАТИ
У НОМИНАЛНОМ ИЗНОСУ
на двогодишњем нивоу

Вредност

ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ

1

2

I

Сума осигурања по осигураном случају

2,500,000.00

II

Сума осигурања за период трајања осигурања

10,000,000.00

Укупна премија без
пореза на премију

Укупна премија са
порезом на
премију

3

4

Укупна премија без пореза на премију за ,,А'' (динара):
Укупан припадајући порез на премију за ,,А'' (динара):
Укупна премија са порезом на премију за ,,А“ (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,Ђ'' (позиција од I до II) _________________без пореза на премију

Е. Осигурање од одговорности лекара и медицинског особља

ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЛЕКАРА И
МЕДИЦИНСКОГ ОСОБЉА

Вредност

1

2

I

Сума осигурања по осигураном случају

2,500,000.00

II

Сума осигурања за период трајања осигурања

10,000,000.00

ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ ИСКАЗАТИ
У НОМИНАЛНОМ ИЗНОСУ
на двогодишњем нивоу
Укупна премија без
пореза на премију

Укупна премија са
порезом на
премију

3

4

Укупна премија без пореза на премију за ,,Б'' (динара):
Укупан припадајући порез на премију за ,Б'' (динара):
Укупна премија са порезом на премију за ,,Б“ (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,Е'' (позиција од I до II) _________________без пореза на премију
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Образац структуре цена за ПАРТИЈУ 2 - ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ
ВОЗИЛА И ЈЕДНОГ ПЛОВНОГ ОБЈЕКАТА НА УНУТРАШЊИМ
ВОДАМА
А – Осигурање власника чамаца од одговорности за штету причињену трећим
лицима

ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛО НА УНУТРАШЊИМ
ВОДАМА

I

Основица за
Количина обрачун премије
осигурања

1

2

Обавезно осигурање власника чамаца
за штете причињене трећем лицу

1 комад

ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ ИСКАЗАТИ
У НОМИНАЛНОМ ИЗНОСУ
на двогодишњем нивоу
Укупна премија
без пореза на премију

Укупна премија са
порезом на
премију

4

5

3
ЕУР

200.000

Укупна премија без пореза на премију за ,,А“ (динара):
Укупан припадајући порез на премију за ,,А“ (динара):
Укупна премија са порезом на премију за ,,А“ (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,А'' (позицију I) _________________ без пореза на премију.

Б – Комбиновано осигурање пловних објеката на унутрашњим водама;

КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ПЛОВНИХ
ОБЈЕКАТА НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА

I

Предмет / Осигурани ризици

Количина

1
Гумено/плстични чамац без кабине марке „ZODIAC” Pro 12 MAN PACK REDрегистарске ознаке BG-728B, са
ванбродским мотором марке “EVINRUDE”
E90 DSL, снагe мотора 66,24KW

2

Основица за
обрачун
премије
осигурања

ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ ИСКАЗАТИ
У НОМИНАЛНОМ ИЗНОСУ
на двогодишњем нивоу
Укупна премија са
Укупна премија
порезом на премију
без пореза на премију

3

4

1 комад 3.708.272,99

Укупна премија без пореза на премију за ,,Б“ (динара):
Укупан припадајући порез на премију за ,,Б“ (динара):
Укупна премија са порезом на премију за ,,Б“ (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,Б'' (позиција I) __________________ без пореза на премију.
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В – Осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену
трећим лицима (обавезно осигурање- аутоодговорност);

1
2

Санитет

Citroen Jumper

Санитет

Citroen Jumper

Санитет

Citroen Jumper

Санитет

Citroen Jumper

Санитет

Citroen Jumper

Санитет

Citroen Jumper

Санитет

Citroen Jumper

3 Дијализа-D FV30 L1H1
4 Дијализа-D FV30 L1H1
5 Лекарски-L FT33 L1H2
6 Транспортни FT33L1H2
7 Транспортни FT33L1H2

8 Лекарски-L FV30 L1H1
9 Транспортни FV30 L1H1
Режијске
потребе
Санитет
11 Транспортни
Санитет
12 Лекарски-L
Санитет
13 Лекарски-L
Санитет
14 Транспортни
Санитет
15 Транспортни
Санитет
16 Транспортни
Санитет
17 Транспортни
Санитет
18 Лекарски-L
Санитет
19 Транспортни
Санитет
20 Транспортни

10

Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1

5

Важност
полисе АО

3
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1

(kw)

Број места

4

2
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D

Снага

Регистарска
ознака

1

Марка и тип
возила

Запремина (ccm³)
и врста горива

Врста
Р.б
возила и
р
намена

Година
прооизодње

ТАБЕЛА 9-В

6

7

8

9

2008

74

2008

74

2198
BG313ŽČ 1+8 10.08.2018
EDizel
2198
BG313ŽĆ 1+8 10.08.2018
EDizel

2009

74

2198
BG313ŽC 1+8 10.08.2018
EDizel

2009

74

2198
BG313ŽB 1+8 10.08.2018
EDizel

2009

74

2009

74

2009

74

2008

74

2008

74

2008

74

2008

74

2008

74

2008

74

2008

74

2007

74

2007

74

2007

74

2007

74

2007

74

2007

74

2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel

BG334ĆK 1+5 11.08.2018
BG313YM 1+5 08.09.2017
BG313YK 1+5 11.08.2018
BG1110BZ 1+7 22.06.2018
BG241NŠ 1+6 21.06.2018
BG255ĆA 1+7 29.06.2018
BG255HG 1+7 29.06.2018
BG255HH 1+7 29.06.2018
BG255HI 1+7 29.06.2018
BG779SĆ 1+6 06.02.2018
BG 785 LS 1+6 07.03.2018
BG 106 ĐN 1+6 07.03.2018
BG 077 ĐN 1+6 07.03.2018
BG 939 CV 1+6 08.11.2017
BG 076 ĐN 1+6 07.03.2018
BG075 ĐN 1+6 07.03.2018
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Санитет

Citroen Jumper

21 Транспортни FV30 L1H1

2007

74

Санитет Citroen Jumper
22 Дијализа-D CBI30L1H1HDI 2011 74
Санитет Citroen Jumper
23 Дијализа-D CBI30L1H1HDI 2011 74
Санитет Citroen Jumper
24 Дијализа-D CBI30L1H1HDI 2011 74
Санитет

Citroen Jumper

Санитет

Citroen Jumper

Санитет

Citroen Jumper

Санитет

Citroen Jumper

Санитет

Citroen Jumper

Санитет

Citroen Jumper

25 Дијализа-D FV30 L1H1

26 Лекарски-L CBI30L1H1
27 Лекарски-L L2H2

28 Транспортни CBI30L1H1
29 Лекарски-L CBI30L1H1
30 Дијализа-D L1H1
Режијске
потребе
Санитет
32 Лекарски-L
Санитет
33 Лекарски-L
Санитет
34 Лекарски-L
Санитет
35 Лекарски-L
Санитет
36 Транспортни
Санитет
37 Дијализа-D
Санитет
38 Дијализа-D
Санитет
39 Дијализа-D
Санитет
40 Транспортни
Санитет
41 Лекарски-L
Санитет
42 Лекарски-L
Санитет
43 Лекарски-L
Санитет
44 Лекарски-L
Санитет
45 Лекарски-L
Санитет
46 Лекарски-L
Санитет
47 Лекарски-L

31

Volkswagen T4
sinhro
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2

2011

74

2008

74

2009

74

2008

74

2008

74

2007

88

2001

75

2012

96

2012

96

2012

96

2012

96

2012

96

2012

96

2012

96

2012

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2198
EDizel
2461
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel

BG897 NV 1+6 26.05.2018
BG296LK 1+8 06.07.2018
BG296LJ 1+8 06.07.2018
BG296LM 1+8 06.07.2018
BG462GČ 1+8 30.10.2018
BG943ŠJ 1+7 16.11.2017
BG662BJ 1+5 07.11.2017
BG638FP 1+7 20.08.2018
BG915IO 1+7 03.08.2018
BG170WA 1+8 04.05.2018
BG852ŽV 1+6 01.12.2017
BG662IA 1+7 03.12.2018
BG662HY 1+7 03.12.2018
BG662HX 1+7 03.12.2018
BG662HW 1+7 03.12.2018
BG672DR 1+7 12.12.2018
BG672DŠ 1+8 12.12.2018
BG672DP 1+8 12.12.2018
BG672DS 1+8 12.12.2018
BG882OM 1+5 06.04.2018
BG882OL 1+5 06.04.2018
BG846ĆD 1+5 28.10.2018
BG 846 ĆĐ 1+5 28.10.2018

BG 846 ĆE 1+5 28.10.2018
BG 846 ĆB 1+5 28.10.2018
BG 846 ĆA 1+5 28.10.2018
BG 847 ST 1+5 28.10.2018
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Санитет

Fiat Ducato

Санитет

Fiat Ducato

Санитет

Fiat Ducato

Санитет

Fiat Ducato

Санитет

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel
2287
EDizel

Fiat Ducato

2015
restyle

96

2287
BG 882 MĆ 1+5 02.04.2018
EDizel

Санитет

Fiat Ducato

2015
restyle

96

2287
BG 882 MA 1+5 02.04.2018
EDizel

Санитет

Fiat Ducato

2015
restyle

96

2287
BG 882 LY 1+5 02.04.2018
EDizel

Санитет

Fiat Ducato

2015
restyle

96

2287
BG 882 MČ 1+5 02.04.2018
EDizel

Санитет

Fiat Ducato

2015
restyle

96

2287
BG 882 MC 1+5 02.04.2018
EDizel

Санитет

Fiat Ducato

2015
restyle

96

2287
BG 882 LX 1+5 02.04.2018
EDizel

Санитет

Fiat Ducato

2015
restyle

96

2287
BG 882 LŽ 1+5 02.04.2018
EDizel

Санитет

Fiat Ducato

2015
restyle

96

2287
BG 882 LW 1+5 02.04.2018
EDizel

Санитет

Fiat Ducato

2015
restyle

96

2287
BG 882 MD 1+5 02.04.2018
EDizel

Санитет

Fiat Ducato

2015
restyle

96

2287
BG 882 LŠ 1+5 02.04.2018
EDizel

Санитет

Peugeot boxer

2016

81

Санитет

Peugeot boxer

2016

81

Санитет

Peugeot boxer

2016

81

Санитет

Peugeot boxer

2016

81

Санитет

Peugeot boxer

2016

81

1997
EDizel
1997
EDizel
1997
EDizel
1997
EDizel
1997
EDizel
1248
EDizel
1242
EDizel
1896
EDizel
1598
ВМВ

48 Лекарски-L L2H2
49 Лекарски-L L2H2
50 Лекарски-L L2H2
51 Лекарски-L L2H2
52 Лекарски-L L2H2
53 Лекарски-L L2H2
54 Лекарски-L L2H2
55 Лекарски-L L2H2
56 Лекарски-L L2H2
57 Лекарски-L L2H2
58 Лекарски-L L2H2
59 Лекарски-L L2H2
60 Лекарски-L L2H2
61 Лекарски-L L2H2
62 Дијализа-D L1H1
63 Дијализа-D L1H1
64 Дијализа-D L1H1
65 Дијализа-D L1H1
66 Дијализа-D L1H1
67 Путничко

Fiat Grande
Punto

2011

55

68 Путничко

Fiat Punto

2011

44

69 Путничко

Škoda Fabia

2004

74

70 Путничко

Opel Vectra

2005

74

71 Moтоцикл

Suzuki 650

2011

49

Санитет
72 Лекарски-L Opel-movano

2016

92

Санитет
73 Транспортни Opel-vivaro

2017

89

BG 846 CY 1+5 28.10.2018
BG 846 ĆC 1+5 28.10.2018
BG 846 ĆĆ 1+5 28.10.2018
BG 846 ĆČ 1+5 28.10.2018

BG1031GČ 1+8 05.10.2018
BG1031GĆ 1+8 05.10.2018

BG1031GE 1+8 05.10.2018
BG1031GD 1+8 05.10.2018
BG1031GĐ 1+8 05.10.2018

BG532SĐ 1+4 04.20.2018
BG686UT 1+4 04.03.2018
BG549OT 1+4 11.01.2018
BG124FN 1+4 11.04.2018

645
BG06-238 2 15.06.2018
Benzin
2299
BG1050AČ 1+5 09.06.2018
EDizel
2299
BG1177GO 1+5 29.01.2019
EDizel
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Санитет
74 Дијализа-D Fiat Ducato

2017

110 EDizel BG1183VF 1+8

27.11.2018

Санитет
75 Дијализа-D Fiat Ducato

2017

110 EDizel BG1195TO 1+8

19.12.2018

2017

96

EDizel BG1201JK 1+4 28.12.2018

2017

96

EDizel BG1201JL 1+4 28.12.2018

2017

96

EDizel BG1208VF 1+8 11.01.2019

Путнички
79 Дијализа-D Fiat 500 L

2017

70

BMB BG1137PP 1+4 19.12.2018

Путнички
80 Дијализа-D Fiat 500 L

2017

70

BMB BG1195TP 1+4 19.12.2018

Путнички
81 Дијализа-D Fiat 500 L

2017

70

BMB BG1195TV 1+4 19.12.2018

Путнички
82 Дијализа-D Fiat 500 L

2017

70

BMB BG1195TS 1+4 19.12.2018

Путнички
83 Дијализа-D Fiat 500 L

2017

70

BMB BG1195TZ 1+4 19.12.2018

Путнички
84 Дијализа-D Fiat 500 L

2017

70

BMB BG1195TU 1+4 19.12.2018

2017

70

BMB BG1195TR 1+4 19.12.2018

Санитет

Fiat Ducato

Санитет

Fiat Ducato

Санитет

Fiat Ducato
L2H2

76 Лекарски-L L2H2
77 Лекарски-L L2H2
78 Дијализа-D

Путнички

85 Директор

Fiat 500 L

Укупна премија обавезног осигурања без пореза на премију у суми износи (динара):
Укупан припадајући порез на премију за позиције од 1 до 85 је (динара):
Укупна премија обавезног осигурања са порезом на премију збирно износи (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,В'' (позиција од 1 до 85) _______________ без пореза на премију
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Г – Комбиновано осигурање моторних возила (ауто каско);

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

5

2008

74

2008

74

2009

74

2009

74

2009

74

2009

74

2009

74

2008

74

2008

74

2008

74

2008

74

2008

74

2008

74

2008

74

2007

74

2007

74

2007

74

2007

74

2007

74

2007

74

2007

74

2011

74

Важност
полисе КО

4

(kw
)

Број места

3
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FT33 L1H2
Citroen Jumper
FT33L1H2
Citroen Jumper
FT33L1H2
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper

Снаг
а

Регистарска
ознака

2
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Транспортни
Санитет
Транспортни
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Транспортни
Режијске
потребе
Санитет
Транспортни
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Транспортни
Санитет
Транспортни
Санитет
Транспортни
Санитет
Транспортни
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Транспортни
Санитет
Транспортни
Санитет
Транспортни
Санитет

Врста
возила и
намена

Запремина (ccm³)
и врста горива

1

Марка и
тип возила

Година прооизодње

Редни број

ТАБЕЛА 10-Г

6

7

8

9

2198
BG313ŽČ
EDizel
2198
BG313ŽĆ
EDizel
2198
BG313ŽC
EDizel
2198
BG313ŽB
EDizel
2198
BG334ĆK
EDizel
2198
BG313YM
EDizel
2198
BG313YK
EDizel
2198
BG1110BZ
EDizel
2198
BG241NŠ
EDizel
2198
BG255ĆA
EDizel
2198
BG255HG
EDizel
2198
BG255HH
EDizel
2198
BG255HI
EDizel
2198
BG779SĆ
EDizel
2198
BG 785 LS
EDizel
2198
BG 106 ĐN
EDizel
2198
BG 077 ĐN
EDizel
2198
BG 939 CV
EDizel
2198
BG 076 ĐN
EDizel
2198
BG075 ĐN
EDizel
2198
BG897 NV
EDizel
2198 BG296LK
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1+8 10.08.2018
1+8 10.08.2018
1+8 10.08.2018
1+8 10.08.2018
1+5 10.08.2018
1+5 10.08.2017
1+5 10.08.2018
1+7 22.06.2018
1+6 23.06.2018
1+7 29.06.2018
1+7 29.06.2018
1+7 29.06.2018
1+7 29.06.2018
1+6 06.02.2018
1+6 07.03.2018
1+6 07.03.2018
1+6 07.03.2018
1+6 08.11.2017
1+6 07.03.2018
1+6 07.03.2018
1+6 26.05.2018
1+8 06.07.2018

Висина
Укупна
премије
висина
без пореза премије без
на премију пореза на
за период премију за
од једне период од
године две године

10

11
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Транспортни
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Дијализа-D
Режијске
потребе
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Транспортни
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Транспортни
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет

CBI30L1H1HDI

Citroen Jumper
CBI30L1H1HDI

Citroen Jumper
CBI30L1H1HDI

Citroen Jumper
FV30 L1H1
Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper
L2H2
Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper
CBI30L1H1
Citroen Jumper
L1H1
Volkswagen T4
sinhro
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L1H1
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato

2011

74

2011

74

2011

74

2008

74

2009

74

2008

74

2008

74

2007

88

2001

75

2012

96

2012

96

2012

96

2012

96

2012

96

2012

96

2012

96

2012

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

2014

96

EDizel
2198
BG296LJ
EDizel
2198
BG296LM
EDizel
2198
BG462GČ
EDizel
2198
BG943ŠJ
EDizel
2198
BG662BJ
EDizel
2198
BG638FP
EDizel
2198
BG915IO
EDizel
2198
BG170WA
EDizel
2461
BG852ŽV
EDizel
2287
BG662IA
EDizel
2287
BG662HY
EDizel
2287
BG662HX
EDizel
2287
BG662HW
EDizel
2287
BG672DR
EDizel
2287
BG672DŠ
EDizel
2287
BG672DP
EDizel
2287
BG672DS
EDizel
2287
BG882OM
EDizel
2287
BG882OL
EDizel
2287
BG846ĆD
EDizel
2287
BG846ĆĐ
EDizel
2287
BG 846 ĆE
EDizel
2287
BG 846 ĆB
EDizel
2287
BG 846 ĆA
EDizel
2287
BG 847 ST
EDizel
2287
BG 846 CY
EDizel
2287
BG 846 ĆC
EDizel
2287
BG 846 ĆĆ
EDizel
2287 BG 846 ĆČ
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1+8 06.07.2018
1+8 06.07.2018
1+8 30.10.2018
1+7 16.11.2017
1+5 10.08.2017
1+7 20.08.2018
1+7 03.08.2018
1+8 04.05.2018
1+6 01.12.2017
1+7 03.12.2018
1+7 03.12.2018
1+7 03.12.2018
1+7 03.12.2018
1+7 12.12.2018
1+8 12.12.2018
1+8 12.12.2018
1+8 12.12.2018
1+5 06.04.2018
1+5 06.04.2018
1+5 28.10.2018
1+5 28.10.2018
1+5 28.10.2018
1+5 28.10.2018
1+5 28.10.2018
1+5 28.10.2018
1+5 28.10.2018
1+5 28.10.2018
1+5 28.10.2018
1+5 28.10.2018
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Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Лекарски-L
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D
Санитет
Дијализа-D

67 Путничко

L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Fiat Ducato
L2H2
Peugeot boxer
L1H1
Peugeot boxer
L1H1
Peugeot boxer
L1H1
Peugeot boxer
L1H1
Peugeot boxer
L1H1
Fiat Grande
Punto

68 Путничко

Fiat Punto

2011

44

69 Путничко

Škoda Fabia

2004

74

70 Путничко

Opel Vectra

2005

74

71 Moтоцикл

Suzuki 650

2011

49

Санитет
72 Лекарски-L Opel-movano

2016

92

Санитет
73 Транспортни Opel-vivaro

2017

89

Санитет
74 Дијализа-D Fiat Ducato

2017

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Санитет
75 Дијализа-D Fiat Ducato
Санитет

Fiat Ducato

Санитет

Fiat Ducato

Санитет

Fiat Ducato
L2H2

76 Лекарски-L L2H2
77 Лекарски-L L2H2
78 Дијализа-D

Путнички
79 Дијализа-D Fiat 500 L

2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle
2015
restyle

96

2016

81

2016

81

2016

81

2016

81

2016

81

2011

55

96
96
96
96
96
96
96
96
96

EDizel
2287
BG 882MĆ
EDizel
2287
BG 882MA
EDizel
2287
BG 882 LY
EDizel
2287
BG 882MČ
EDizel
2287
BG 882MC
EDizel
2287
BG 882 LX
EDizel
2287
BG 882 LŽ
EDizel
2287
BG 882LW
EDizel
2287
BG882MD
EDizel
2287
BG 882 LŠ
EDizel
1997
BG1031GČ
EDizel
1997
BG1031GĆ
EDizel
1997
BG1031GE
EDizel
1997
BG1031GD
EDizel
1997
BG1031GĐ
EDizel
1248
BG532SĐ
EDizel
1242
BG686UT
EDizel
1896
BG549OT
EDizel
1598
BG124FN
ВМВ
645
BG06-238
Benzin
2299
BG1050AČ
EDizel
2299
BG1177GO
EDizel

1+5 02.04.2018
1+5 02.04.2018
1+5 02.04.2018
1+5 02.04.2018
1+5 02.04.2018
1+5 02.04.2018
1+5 02.04.2018
1+5 02.04.2018
1+5 02.04.2018
1+5 02.04.2018
1+8 05.10.2018
1+8 05.10.2018
1+8 05.10.2018
1+8 05.10.2018
1+8 05.10.2018
1+4 04.12.2018
1+4 04.03.2018
1+4 11.01.2018
1+4 11.04.2018
2

15.06.2018

1+5 09.06.2018
1+5 29.01.2019

11
EDizel BG1183VF 1+8
0
11
2017
EDizel BG1195TO 1+8
0

27.11.2018

19.12.2018

2017

96 EDizel BG1201JK 1+4

28.12.2018

2017

96 EDizel BG1201JL 1+4

28.12.2018

2017

96 EDizel BG1208VF 1+8

11.01.2019

2017

70 BMB BG1137PP 1+4

19.12.2018
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Путнички
80 Дијализа-D Fiat 500 L

2017

70 BMB BG1195TP 1+4

19.12.2018

Путнички
81 Дијализа-D Fiat 500 L

2017

70 BMB BG1195TV 1+4

19.12.2018

Путнички
82 Дијализа-D Fiat 500 L

2017

70 BMB BG1195TS 1+4

19.12.2018

Путнички
83 Дијализа-D Fiat 500 L

2017

70 BMB BG1195TZ 1+4

19.12.2018

Путнички
84 Дијализа-D Fiat 500 L

2017

70 BMB BG1195TU 1+4

19.12.2018

2017

70 BMB BG1195TR 1+4

19.12.2018

Путнички

85 Директор

Fiat 500 L

Укупна премија каско осигурања без пореза на премију у суми износи (динара):
Укупан припадајући порез на премију за позиције од 1до 85 је (динара):
Укупна премија каскоосигурања са порезом на премију збирно износи (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,Г'' (позиција од 1 до 85) __________________ пореза на премију.
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Образац структуре цена за ПАРТИЈУ 3 – ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА
А – Осигурање возача, путника и радника у возилима од последица несрећног
случаја (ауто незгода);
ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ ИСКАЗАТИ У НОМИНАЛНОМ ИЗНОСУ
на двогодишњем нивоу

Предмет осигурања/осигурани ризици

Осигурана сума

Укупна премија без
пореза

Укупна премија са порезом на
премију

2

3

4

1

Смрт услед незгоде

500.000,00

100% Инвалидитет услед незгоде

1.000.000,00

Укупна премија без пореза на премију за ,,А''
(динара):
Укупан припадајући порез на премију за ,,А'' (динара):
Укупна премија са порезом на премију за ,,А'' (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,А'' _______________ без пореза на премију

Б – Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде)
у току 24.сата

Предмет осигурања/осигурани
ризици

1

Смрт услед незгоде
100% Инвалидитет услед
незгоде

ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ ИСКАЗАТИ У НОМИНАЛНОМ ИЗНОСУ
на двогодишњем нивоу
Осигурана
сума

Премија
по једном лицу

Укупна премија без
пореза за 933лица

Укупна премија са порезом на
премију за 933 лица

2

3

4

5

300.000,00
600.000,00

Укупна премија без пореза на премију за ,,Б'' (динара):

Укупан припадајући порез на премију за ,,Б'' (динара):
Укупна премија са порезом на премију за ,,Б'' (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,Б'' ________________без пореза на премију
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,,В'' – Осигурање запослених од професионалних болести на радним местима са
повећаним ризиком
ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ ИСКАЗАТИ У НОМИНАЛНОМ ИЗНОСУ
на двогодишњем нивоу

Предмет осигурања/осигурани
ризици

Осигурана сума

1

Премија
Укупна премија без Укупна премија са порезом
на премију за 821 лицe
по једном лицу пореза за 821 лицe

2

3

Органско или телесно
оштећење услед
професионалних обољења

100.000,00

Постављање дијагнозе
професионалних обољења

100.000,00

4

5

Укупна премија без пореза на премију за ,,В '' (динара):
Укупан припадајући порез на премију за ,,В'' (динара):
Укупна премија са порезом на премију за ,,В'' (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,В'' ________________без пореза на премију

„Г'' –Колективно осигурање смрт услед болести

Предмет
осигурања/осигурани
ризици

ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ ИСКАЗАТИ У НОМИНАЛНОМ ИЗНОСУ
на двогодишњем нивоу
Осигурана сума

1

Смрт услед болести

2

Премија
Укупна премија без са пореза Укупна премија са порезом
за 933лица
на премију за 933 лица
по једном лицу
3

4

100.000,00

Укупна премија без пореза на премију за ,,Г''
(динара):
Укупан припадајући порез на премију за ,,Г'' (динара):
Укупна премија са порезом на премију за ,,Г'' (динара):

УКУПНА ЦЕНА ЗА ,,Г“ ________________без пореза на премију
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Образац бр. 12

ХVI ОБРАСЦИ ПОНУДЕ
На основу позива за подношење понуде у отвореном поступку јавне набавке, чији
је предмет набавка услуга осигурања имовине и запослених, дајем понуду како
следи:
Понуду подносим за (заокружити):
А. целокупну набавку

Б. на партију: (заокружити партију)

Назив и ознака из
општег речника

Број и назив партије
Осигурање имовине и осигурање одговорности –
Партија 1 опште одговорности и професионалне одговорност
лекара и медицинског особља
Партија 2

Осигурање моторних возила и једног пловног
објеката на унутрашњим водама

66515200
66516000
66514110
66516300
66510000-8
66512100

Партија 3 Осигурање лица

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде, у складу са својом понудом, да
их потпише и овери печатом

У

__________________ дана 2018.г.
овлашћеног лица:

М.П.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1
Понуда бр. ____________ од ___________ 2018. године, за Партију 1 - Осигурање
имовине и осигурање одговорности – опште одговорности и професионалне
одговорност лекара и медицинског особља, у отвореном поступку број ЈН 2/2018
Шифра из О.Р.Н. је: 66515200 - Услуге осигурања имовине; 66516000 - Услуге
осигурања од одговорности
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ , са следећим члановима групе:
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:
Рачун - Банка
Име особе за контакт:
Телефон
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач (не може
бити већи од 50%) :
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Рачун - Банка
Име особе за контакт:
Телефон
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач (не може
бити већи од 50%) :
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

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

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Рачун - Банка
Име особе за контакт:
Телефон

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:

3)

Порески идентификациони број:
Рачун - Банка
Име особе за контакт:
Телефон
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Рачун - Банка
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђач 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

Страна 75 од 104

Конкрсна документација у отвореном поступку за јавну набавку ЈН 2/2018

5.1

НАША ПОНУДА ЗА – ПАРТИЈУ 1 - Осигурање имовине и осигурање
одговорности-опште одговорности и професионалне одговорности
лекара и медицинског особља у отвореном поступку број ЈН 2/2018

Укупна премија без пореза на премију за Партију 1:
(А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е)
Стопа пореза:
Укупан припадајући порез на премију:
)Укупна премија са порезом на премију за Партију 1:
(А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
(не краћи од 90 дана од дана отварања понуда )
РОК ЗА ИСПЛАТУ ОСИГУРАНЕ СУМЕ :
(максимални рок за исплату накнаде из осигурања је 14 дана)
РОК ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА:
(минимун 15 а максимум 45 дана од дана пријема фактуре)
Евентуалне напомене:

НАПОМЕНА:
- У цену су укључени сви трошкови које понуђач има поводом обављања предметне
услуге
У

__________________ дана 2018.г.
овлашћеног лица:

М.П.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2
Понуда бр. ____________ од ___________ 2018. године, за Партију 2 – Осигурање
моторних возила и једног пловног објеката на унутрашњим водама у отвореном
поступку број ЈН 2/2018
Шифра из О.Р.Н. је: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила; 66516300 - Услуге
осигурања од одговорности за пловила;
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ , са следећим члановима групе:
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:
Рачун - Банка
Име особе за контакт:
Телефон
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач (не може
бити већи од 50%) :
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Рачун - Банка
Име особе за контакт:
Телефон
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач (не може
бити већи од 50%) :
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.

Страна 78 од 104

Конкрсна документација у отвореном поступку за јавну набавку ЈН 2/2018

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Рачун - Банка
Име особе за контакт:
Телефон

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:

3)

Порески идентификациони број:
Рачун - Банка
Име особе за контакт:
Телефон
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Рачун - Банка
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђач 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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5.1

НАША ПОНУДА ЗА – ПАРТИЈУ 2 – Осигурање моторних возила и
једног пловног објеката на унутрашњим водама у отвореном поступку
број ЈН 2/2018

Укупна премија без пореза на премију за Партију 2:
(А+Б+В+Г)
Стопа пореза:
Укупан припадајући порез на премију:
)Укупна премија са порезом на премију за Партију 2:
(А+Б+В+Г)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
(не краћи од 90 дана од дана отварања понуда )
РОК ЗА ИСПЛАТУ ОСИГУРАНЕ СУМЕ :
од дана утврђивања обавезе и њене висине
(максимални рок за исплату накнаде из осигурања је 14 дана)
Рок плаћања за осигурање од АУТООДГОВОРНОСТИ:
(плаћа се одједном на основу предрачуна који Осигуравач
доставља по појединачном захтеву Наручиоца)
РОК ПЛАЋАЊА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ:
( за сваку годину посебно у 12 месечних рата)
Евентуалне напомене:

НАПОМЕНА:
- У цену су укључени сви трошкови које понуђач има поводом обављања предметне
услуге
У

__________________ дана 2018.г.
овлашћеног лица:

М.П.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3
Понуда бр. ____________ од ___________ 2018. године, за Партију 3 - Осигурање
лица у отвореном поступку број ЈН 2/2018
Шифра из О.Р.Н. је: 66510000-8 Услуге осигурања; 66512100 - Услуге осигурања од
незгоде;
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ , са следећим члановима групе:
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:
Рачун - Банка
Име особе за контакт:
Телефон
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач (не може
бити већи од 50%) :
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Рачун - Банка
Име особе за контакт:
Телефон
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач (не може
бити већи од 50%) :
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

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

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Рачун - Банка
Име особе за контакт:
Телефон

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:

3)

Порески идентификациони број:
Рачун - Банка
Име особе за контакт:
Телефон
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Рачун - Банка
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђач 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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5.1

НАША ПОНУДА ЗА – ПАРТИЈУ 3 - Осигурање лица, у отвореном
поступку број ЈН 2/2018

Укупна премија без пореза на премију за Партију 3
(А+Б+В+Г)
Стопа пореза:
Укупан припадајући порез на премију
)Укупна премија са порезом на премију за Партију 3
(А+Б+В+Г)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
(не краћи од 90 дана од дана отварања понуда )
РОК ЗА ИСПЛАТУ ОСИГУРАНЕ СУМЕ :
(максимални рок за исплату накнаде из осигурања је 14 дана)
РОК ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА:
(минимун 15 а максимум 45 дана од дана пријема фактуре)
Евентуалне напомене:

НАПОМЕНА:
- У цену су укључени сви трошкови које понуђач има поводом обављања предметне
услуге
У

__________________ дана 2018.г.
овлашћеног лица:

М.П.
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Образац бр. 13
XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ ДОВОЉНИХ КАДРОВСКИХ
КАПАЦИТЕТА

ТАБЕЛА ЛИСТЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
Кол. 1.
Редни
број

I

II

III

Колона 2.

Колона 3.

Профил и степен стручне
спреме

Име и презиме запосленог

- два дипломирана правника
или два дипломирана
економиста

1.

- два дипломиранa машинскa
инжењера

1.

- два дипломиранa
грађевинскa инжењера

1.

2.

2.

2.

IV

- два дипломиранa инжењера 1.
електротехнике/електронике/
информатике
2.

V

- један лекар цензор
-

1.

Уписати податке у табелу

Напомена:
- Понуђач је дужан да достави копије ,,M“ образаца и фотокопије уговора о радном
ангажовању за наведене запослене
- У случају потребе табелу фотокопирати
Потпис овлашћеног лица понуђача:
У _______________
М.П.
дана _________ 2018. године
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Образац бр. 14
XVIII

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТ ЛИСТЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 - имовина

Листа за најмање три полисе осигурања грађевинских објеката , опреме и залиха од
ризика пожара и неких других опасности
Редни Осигураник
Сума осигурања преко
Предмет осигурања Трајање осигурања
бр.
400.000.000,00 динара
1.
2.
3.

Укупно : _______________________

Листа за најмање три полисе осигурања од ризика лома машина са сумом осигурања
Редни Осигураник
бр.
1.

Предмет осигурања

Трајање осигурања

Сума осигурања преко
200.000.000,00 динара

2.
3.

Укупно : _______________________
Понуђач је дужан да достави копије полиса у оквиру своје понуде.
Напомена: У случају потребе Изјаву копирати
Потпис овлашћеног лица понуђача:
У _______________
М.П.
дана _________ 2018. године
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Образац бр. 15
XIX ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТ ЛИСТЕ СА НАЗИВИМА УГОВАРАЧА

Редни Осигураник
бр.

Предмет осигурања

Трајање осигурања

Сума осигурања /
број осигураних лица

Укупно : _______________________
Понуђач је дужан да достави копије полиса у оквиру своје понуде.

Напомена:
- У случају потребе Изјаву копирати
- Образац за Партију 1. (осигурање одговорности),Партију 2., Партију 3.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
У _______________
М.П.
дана _________ 2018. године
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XX МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
Дужник ......................................................... (НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА)
Матични број _______________ ПИБ _______________
Текући рачун _______________________ банка ______________________ издаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
КОРИСНИК: ____________________________________ (поверилац)
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ БЕОГРАД

ГРАДСКИ

Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: ____________ и овлашћујемо Градски
завод за хитну медицинску помоћ Београд, Бул. Франше д`Епереа бр. 5, као повериоца, да
предату меницу може попунити до износа 5% укупне вредности понуде бр. …………… од
…………….. године са важењем до .…………. године, уколико Дужник не изврши потпуно или
делимично обавезе по основу наведене понуде, а у случају:
1. да Дужник-Понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од
стране Понуђача у Обрасцу понуде
или
2. да Дужник-Понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране Градског завода
за хитну медицинску помоћ Београд, Бул. Франше д`Епереа. 5 у току периода важења понуде:
- не потпише или одбије да потпише оквирни споразум;
- не обезбеди или одбије да достави средства обезбеђења за које се у понуди обавезао да
ће доставити у случају да буде изабран за најповољнијег Понуђача.
Овлашћујемо Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд, Бул. Франше д`Епереа 5, као
повериоца, да може попунити меницу за наплату за износ дуга по основу наведене понуде и да
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима,
изврши наплату са свих рачуна ........................(НАЗИВ ДУЖНИКА), а у корист Градског завода
за хитну медицинску помоћ Београд, Бул. Франше д`Епереа. 5.
(НАЗИВ ДУЖНИКА)................ се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене лица
овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна, промене
печата,
статусних
промена,
оснивања
нових
правних
субјеката
од
стране
.......................................................(НАЗИВ ДУЖНИКА).
Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање средствима са рачуна
...........................................(НАЗИВ ДУЖНИКА).

Потпис овлашћеног лица:
У _______________
М.П.
дана _________ 2018. године
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XXI

MОДЕЛИ УГОВОРА

MОДЕЛ УГОВОРА за Партију 1- Осигурање имовине и осигурање одговорностиопште одговорности и професионалне одговорност лекара и медицинског особља
Закључен у Београду између уговорних страна:
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ, ул. Булевар Франше
д`Епереа 5, 11000 Београд, матични број: 07030860, шифра делатности 8621, ПИБ:
100220284, Текући рачун код Трезора : 840-619661-53 (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ),
кога заступа директор др Горан Чолаковић, са једне стране и
__________________, ул. _________________ бр. ____ , матични број: ____________,
шифра делатности: _______, ПИБ: ____________ (у даљем тексту ОСИГУРАВАЧ), кога
заступа ___________________ са друге стране, на следећи начин
1.___________________________________________________________________ _____
___________________________________________________________________________
_ (подаци о подизвођачу/члану групе)
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу одредаба Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012, бр. 14 од 04. фебруара 2015.године, и бр.68 од 04. августа 2015.године)
спровео отворени поступак јавне набавке чији је предмет услуга осигурања имовине и
лица за потребе Наручиоца
- да је Наручилац Позив и Конкурсну документацију објавио на Порталу јавних
набавки, на интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа
- да је Осигуравач ____.2018.године доставио Наручиоцу понуду број ____________ од
__.
.2018. године, за Партију број 1 – Осигурање имовине и осигурање
одговорности-опште одговорности и професионалне одговорност лекара и
медицинског особља која је саставни део овог уговора
- да је Наручилац прихватио понуду Осигуравача у целости и да је донео Одлуку о
додели уговора број __________од ______.2018.године (попуњава Наручилац), која је
саставни део овог Уговора
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је пружање услуга осигурања имовине и осигурања
одговорности-опште одговорности и професионалне одговорности лекара и
медицинског особља од стране Осигуравача која ће се реализовати у обиму и на начин
предвиђен Техничком спецификацијом, а по ценама из прихваћене понуде која је
саставни део овог Уговора.
Закључењем уговора Осигуравач - Пружалац услуге прихвата и преузима у
обавезу да осигурава сву имовину Наручиоца и то према следећим условима:
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- осигурање основних средстава (грађевинских објеката, опреме и залиха) од
основних пожарних ризика (пожар, удар грома, олуја, град, експолозија, удар
сопственог моторног возила у осигурани грађевински објекат, манифестације и
демонстрације, пад летелице), са допунским ризицима излива воде из инсталација и
поплаве, бујице и високе воде, на суму неисцрпивог „првог ризика“ у износу од 3% за
грађевинске објекте, 5% за опрему а залихе на пуну вредност;
-осигурање машина, медицинске опреме и механичке опреме у саставу
грађевинских објеката (на фиксну суму, 7% од вредности грађевинских објеката) од
лома са доплатком за покривање стварних трошкова насталих радовима на откривању
квара или лома, као и радовима на отклањању квара или лома на механичкој опреми,
инсталацијама и водовима у саставу грађевинских објеката са откупом амортизоване
вредности код делимичних штета и откупом одбитне франшизе;
-комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја са
откупом амортизоване вредности код делимичних штета и откупом одбитне франшизе;
-осигурање опреме и залиха од провалне крађе и разбојништва на суму
неисцрпивог „првог ризика“ са откупом одбитне франшизе;
-осигурање опште одговорности и
-осигурање професионалне одговорности лекара и меицинског особља.
Осигураник - Наручилац и Осигуравач – Понуђач су сагласни да се допунски
ризици који су предвиђени посебним условима осигурања не сматрају обухваћени
осигурањем уколико то није изричито уговорено и садржано у полиси осигурања и за
исте обрачуната премија.
Уговорена вредност
Члан 2.
Укупна уговорена премија за период од две године износи _________________
динара без урачунатог пореза на премију неживотних осигурања.
Премија је фиксна и не може се мењати у току трајања Уговора.
Начин плаћања
Члан 3.
Наручилац се обавезује да износ премије утврђен фактуром за сваку годину
посебно, плати у 12 месечних рата , у року од _______ дана ( рок за плаћање не може
бити краћи од 15 дана и дужи од 45 дана) од дана достављања исправне фактуре.
Достављене фактуре морају имати у садржају број и датум закљученог Уговора о
пружању услуга осигурања имовине.
Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну
буџетску годину.
Обавезе наручиоца
Члан 4.
Наручилац је дужан да пре потписивања Уговора преда Осигуравачу Списак
имовине која се осигурава са појединачном вредношћу, који ће бити саставни део
Уговора.
Наручилац је дужан да:
- током трајања осигурања обавештава Осигуравача - Пружаоца услуге о свим
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околностима које утичу на промену ризика који је обухваћен oсигурањем;
обавести Осигуравача - Пружаоца услуге о наступању осигураног случаја
Наручилац је дужан да Осигуравачу пружи стручну помоћ приликом снимања и
процене настале штета, као и комплетирања података потребних за утврђивање настале
штете.
Обавезе осигуравача
Члан 5.
Осигуравач је дужан је да у року од 15 дана, од дана закључења уговора, преда
Наручиоцу одговарајуће Полисе осигурања, као и Услове осигурања у складу са
предметом јавне набавке.
Осигуравач је обавезан да изда полисе осигурања према достављеној Понуди број
----------------.
Осигуравач се обавезује да изврши ликвидацију штета и изврши исплату у складу
са условима осигурања и законским одредбама.
Члан 6.
Осигуравач се обавезује да одобри Наручиоцу средства у
износу 10% од износа понуђене премије без пореза ------------------------------, коју ће
Осигураник наменски искористити за спровођење мера у циљу смањења ризика
настанка штете и /или стручног усавршавања запослених.
Средства из става 1. овог члана ће бити уплаћена Осигуранику, на захтев
Осигураника, о чему ће бити сачињен посебан Уговор, са прецизним износом средстава
и сврхом у коју ће бити искоришћена.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 7.
Осигуравач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског
обезбеђења предао Наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла,
у висини од 10% од укупно уговорене премије, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30
дана дуже од истека рока важности појединачног уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора и биће саставни део уговора.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико
Осигуравач не испуњава обавезе из оквирног споразума као и уговорне обавезе.
ЗАЛОЖНО ПРАВО
Члан 8.
Потраживања из закључених појединачних уговора не могу се уступати другим
правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право,
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења
према трећим лицима.
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Услови осигурања
Члан 9.
Осигуравач је уз понуду доставио важеће предметне Услове осигурања .
Полиса осигурања и услови о осигурања су саставни део уговора.
Рок исплате осигуране суме
Члан 10.
Осигуравач је дужан да изврши исплату осигуране суме у року од 14 дана, од
дана комплетирања документације неопходне за исплату односне штете.
Ако Осигуравач - Пружалац услуге не исплати накнаду штете, односно
уговорену своту осигурања у року из претходног става, дужан је да Осигуранику Наручиоцу плати затезну камату од дана падања у доцњу до плаћања, по стопи
утврђеној Законом о висини стопе затезне камате ((''Службени лист СРЈ'' бр. 9/01,
„Службени лист СЦГ“ бр. 01/03 - Уставна повеља и „Службени гласник РС“ бр. 31/11).

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 11.
Осигуравач је дужан да услуге осигурања пружа у складу са правилима струке и
добрим пословним обичајима, као и важећим законским прописима из области
осигурања.
У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету
извршених услуга, Наручилац ће упутити писмени приговор. Осигуравач је дужан да
одговори на приговор у писаној форми у року од осам дана од дана пријема.
Лице Наручиоца одговорно за праћење реализације уговора и контролу
квалитета пружања услуга је ___________________________(попуњава Наручилац).
Промена података
Члан 12.
Осигуравач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН ("Службени гласник
РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Измене током трајања уговора
Члан 13.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора,
све у складу са Чланом 115 ЗЈН.
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Наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда у складу са чланом 36 ЗЈН став 5. у случају додатних услуга које
нису укључене у првобитни уговор о јавној набавци, под условом да укупна вредност
свих додатних услуга није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог
уговора и да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године .

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе Закона о осигурању („Службени гласник РС“ број
139/2014).
Члан 15.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 17.
Уговор ће се примењивати, односно ступа на снагу када кумулативно буду
испуњени следећи услови:
- када Уговор потпишу обе уговорне стране
-када Осигуравач достави средство финансијског обезбеђења
- када уговорне стране потпишу полисе осигурања
Члан 18.
Уговор ће се примењивати на период од две године од дана ступања на снагу.
У случају да у току трајања овог Уговора Осигуравачу буде одузета дозвола
Народне банке Србије, Наручилац има право да раскине Уговор а Осигуравач се
обавезује да изврши повраћај наплаћених премија осигурања за период од одузимања
дозволе до истека осигураног периода за који је плаћена премија.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете
обавезе.
О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 19.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговоравају надлежност Привредни суд у Београду.
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Члан 20.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог
бр.
1: Понуда Осигуравача, заведена код Наручиоца, под
бројем.........................од ............................ године, односно код Осигуравача, под
бројем.........................од ............................године, која чини саставни део овог уговора , а
која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне
комисије наручиоца.
Прилог бр. 2 : Финансијска гаранција Осигуравача.

ЗА НАРУЧИОЦА:
________________________
Др Горан Чолаковић

М.П.
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МОДЕЛ УГОВОРА за
Партију 2- Осигурање моторних возила и једног пловног објекта на унутрашњим
водама
Закључен у Београду између уговорних страна:
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ, ул. Булевар Франше
д`Епереа 5, 11000 Београд, матични број: 07030860, шифра делатности 8621, ПИБ:
100220284, Текући рачун код Трезора : 840-619661-53 (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ),
кога заступа директор др Горан Чолаковић, са једне стране и
__________________, ул. _________________ бр. ____ , матични број: ____________,
шифра делатности: _______, ПИБ: ____________ (у даљем тексту ОСИГУРАВАЧ), кога
заступа ___________________ са друге стране, на следећи начин
1.___________________________________________________________________ _____
___________________________________________________________________________
_ (подаци о подизвођачу/члану групе)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ :
- да је Наручилац на основу одредаба Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012, бр. 14 од 04. фебруара 2015.године, и бр.68 од 04. августа 2015.године)
спровео отворени поступак јавне набавке чији је предмет услуга осигурања имовине и
лица за потребе Наручиоца
- да је Наручилац Позив и Конкурсну документацију објавио на Порталу јавних
набавки, на интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа
- да је Осигуравач дана
.2018.године доставио Наручиоцу понуду број
од
. .2018. године за Партију 2 –Осигурање моторних возила и једног пловног објекта
на унутрашљим водама, која је саставни део овог Уговора
- да понуда Осигуравача у потпуности, тј. по свим позицијама, одговара техничкој
спецификацији, из позива за достављање понуда
- да је Наручилац прихватио понуду Осигуравача у целости и да је донео Одлуку о
додели уговора за Партију 2, о пружању услуга Осигурање моторних возила и једног
пловног објекта на унутрашљим водама број
од
2018.године (попуњава
Наручилац), која је саставни део овог Уговора.
Предмет и трајање уговора
Члан 1.
Предмет уговора је осигурање моторних возила и једног пловног објекта на
унутрашњим водама ( у даљем тексту: предмет набавке) за период од две године, у свему
према условима из конкурсне документације.
Овим уговором регулишу се међусобни односи између Осигуравача и Наручиоца,
везано за предмет набавке, у погледу реализације и финансирања осигурања у складу са
важећим условима осигурања и тарифама премија.
Наручилац не одступа од процењеног броја возила за осигурање према подацима
из конкурсне документације, тако да је осигурањем обухваћено свих осамдесетпет
моторних возила под бројевима од 1. до 85., као и један пловни објекат (чамац) као у
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табели спецификације моторних возила која су предмет обавезног и каско осигурања за
период од 2018. до 2020. године, која се налази на стр. 11 до 19 конкурсне документације
као саставном делу Уговора.
Сва возила која Осигураник буде набавио у периоду трајања Уговора биће
осигурани под истим условима уз додатани обрачун премије.
Уговорена вредност
Члан 2.
Премија осигурања из члана 2 .овог уговора укупно за две године износи:





динара без пореза
динара порез
динара са порезом

Висина премије може се мењати у случају примене прописаног малуса и бонуса код
обавезног осигурања возила и у случају промене висине минималне тарифе осигурања
од ауто одговорности у складу са Законом о обавезном осигурању у саобраћају и
одлуком Народне банке Србије.
Начин и услови плаћања
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање премије за сваку годину посебно,
код каско осигурања вршити у 12 месечних рата, а плаћање премије обавезног
осигурања у целости за свако возило по истављењом рачуну.
Наручилац се обавезује да износ утврђен фактуром за извршене услуге плати у
року од
дана ( рок за плаћање не може бити краћи од 15 дана и дужи од 45 дана)
од дана достављања исправне фактуре.
Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну
буџетску годину.
У цену премије су урачунати сви трошкови неопходни за пружање предметних
услуга.
Обавезе наручиоца
Члан 4.
Наручилац се обавезује да пре потписивања полиса достави све релевантне
податке потребне за обрачун премије у складу са важећим Условима и Тарифама
осигурања.
Наручилац је дужан да током трајања осигурања обавештава осигуравача о свим
околностима које утичу на промену ризика обухваћеног осигурањем.
Наручилац је дужан да осигуравача обавести о наступању осигураног случаја
као и да пружи потребну помоћ при снимању и процени насталих штета.
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Обавезе Осигуравача
Члан 5.
Осигуравач је дужан да на захтев наручиоца преда полисе осигурања издате на
основу достављене понуде број----------------- као и важеће услове осигурања који су
саставни део уговора.
Осигуравач се обавезује да у случају настанка штете изврши исплату утврђене
штете у року од 14 дана од дана од дана када је Осигуравач утврдио своју обавезу и
њену висину.
Осигуравач се обавезује да под истим условима као у понуди број --------------осигура и
сва новонабављена возила у периоду трајања осигурања.
Члан 6.
Осигуравач се обавезује да одобри Наручиоцу средства у
износу 10% од износа понуђене премије без пореза ------------------------------,коју ће
Осигураник наменски искористити за спровођење мера у циљу смањења ризика
настанка штете и /или стручног усавршавања запослених.
Средства из става 1. овог члана ће бити уплаћена Осигуранику, на захтев
Осигураника, о чему ће бити сачињен посебан Уговор, са прецизним износом средстава
и сврхом у коју ће бити искоришћена.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 7.
Осигуравач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског
обезбеђења предао Наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла,
у висини од 10% од укупно уговорене премије, без пореза на премију, која мора трајати
најмање 30 дана дуже од истека рока важности појединачног уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора и биће саставни део уговора.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико
Осигуравач не испуњава обавезе из оквирног споразума као и уговорне обавезе.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 8.
Осигуравач је дужан да услуге осигурања возила пружа у складу са правилима
струке и добрим пословним обичајима, као и важећим законским прописима из области
осигурања.
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У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету
извршених услуга Наручилац ће упутити писмени приговор. Осигуравач је дужан да
одговори на приговор у писаној форми у року од осам дана од дана пријема.
Лице Наручиоца одговорно за праћење реализације уговора и контролу
квалитета пружања услуга је --------------------------------------------(попуњава Наручилац).
Промена података
Члан 9.
Осигуравач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН ("Службени гласник
РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Измене током трајања уговора

Члан 10.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора , све у складу са Чланом 115 ЗЈН.
Наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда у складу са чланом 36 ЗЈН став 5. у случају додатних услуга које
нису укључене у првобитни уговор о јавној набавци, под условом да укупна вредност
свих додатних услуга није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог
уговора и да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године .
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе.
Члан 12.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 13.
Уговор ће се примењивати, односно ступа на снагу када кумулативно буду
испуњени следећи услови:
- када Уговор потпишу обе уговорне стране
-када Осигуравач достави средство финансијског обезбеђења
- када уговорне стране потпишу полисе осигурања
Члан 14.
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Уговор ће се примењивати на период од две године од дана ступања на снагу.
У случају да у току трајања овог Уговора Осигуравачу буде одузета дозвола
Народне банке Србије, Наручилац има право да раскине Уговор а Осигуравач се
обавезује да изврши повраћај наплаћених премија осигурања за период од одузимања
дозволе до истека осигураног периода за који је плаћена премија.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете
обавезе.
О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 15.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговоравају надлежност Привредни суд у Београду.

Члан 16.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог
бр.
1: Понуда Осигуравача, заведена код Наручиоца, под
бројем.........................од ............................ године, односно код Осигуравача, под
бројем.........................од ............................године, која чини саставни део овог уговора , а
која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне
комисије наручиоца.
Прилог бр. 2 : Финансијска гаранција Осигуравача.

НАРУЧИЛАЦ
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
________________________
Др Горан Чолаковић

ОСИГУРАВАЧ

М.П.
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MОДЕЛИ УГОВОРА за
Партију 3. Осигурање лица
Закључен у Београду између уговорних страна:
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ, ул. Булевар Франше
д`Епереа 5, 11000 Београд, матични број: 07030860, шифра делатности 8621, ПИБ:
100220284, Текући рачун код Трезора : 840-619661-53 (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ),
кога заступа директор др Горан Чолаковић, са једне стране и
__________________, ул. _________________ бр. ____ , матични број: ____________,
шифра делатности: _______, ПИБ: ____________ (у даљем тексту ОСИГУРАВАЧ), кога
заступа ___________________ са друге стране, на следећи начин
1.___________________________________________________________________ _____
___________________________________________________________________________
_ (подаци о подизвођачу/члану групе)
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу одредаба Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012, бр. 14 од 04. фебруара 2015.године, и бр.68 од 04. августа 2015.године)
спровео отворени поступак јавне набавке чији је предмет услуга осигурања имовине и
лица за потребе Наручиоца
- да је Наручилац Позив и Конкурсну документацију објавио на Порталу јавних
набавки, на интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа
- да је Осигуравач
2018.године доставио Наручиоцу понуду број ____________ од
__.0 .2018. године, за Партију број 3 – Осигурање лица која је саставни део овог
уговора
- да је Наручилац прихватио понуду Осигуравача у целости и да је донео Одлуку о
додели уговора број __________од ______.2018.године (попуњава Наручилац), која је
саставни део овог Уговора
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет Уговора је пружање услуга осигурања лица од стране Осигуравача
која ће се реализовати у обиму и на начин предвиђен Техничком спецификацијом, а по
ценама из прихваћене понуде која је саставни део овог Уговора.
Закључењем уговора Осигуравач - Пружалац услуге прихвата и преузима у
обавезу да осигурава сву имовину Наручиоца и то према следећим условима:
- осигурање возача, путника и радника у возилима од последица несрећног
случаја(ауто незгода)
- колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја(незгоде) у
току 24 часа, за укупно 933 запослена од чега 821запослени на радним местима са
повећаним ризиком са укљученим ризиком професионалних обољења
- здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција за
запослене
- колективно осигурање живота смрт услед болести
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Осигураник - Наручилац задржава право да изврши корекцију броја запослених
лица према кадровској евиденцији.
Осигурање важи 24часа при вршењу и изван вршења редовног занимања.
Уговорена вредност
Члан 2.
Укупна уговорена премија за период од две године износи -----------_________________ динара без урачунатог пореза на премију неживотних осигурања.
Премија је фиксна и не може се мењати у току трајања Уговора.
Начин плаћања
Члан 3.
Наручилац се обавезује да износ премије утврђен фактуром за сваку годину
посебно ,плати у 12 месечних рата , у року од _______ дана ( рок за плаћање не може
бити краћи од 15 дана и дужи од 45 дана) од дана достављања исправне фактуре.
Достављене фактуре морају имати у садржају број и датум закљученог Уговора о
пружању услуга осигурања лица .
Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну
буџетску годину.
Обавезе наручиоца
Члан 4.
Наручилац је дужан да:
током трајања осигурања обавештава Осигуравача - Пружаоца услуге о
свим околностима које утичу на промену ризика који је обухваћен oсигурањем;
обавести Осигуравача - Пружаоца услуге о наступању осигураног случаја
Наручилац је дужан да Осигуравачу пружи стручну помоћ приликом снимања и
процене настале штета, као и комплетирања података потребних за утврђивање настале
штете.
Обавезе осигуравача
Члан 5.
Осигуравач је дужан је да у року од 15 дана, од дана закључења уговора, преда
Наручиоцу одговарајућу Полису осигурања , као и Услове осигурања у складу са
предметом јавне набавке.
Осигуравач је обавезан да изда полису осигурања према достављеној Понуди
број ----------------.
Осигуравач се обавезује да изврши ликвидацију штета и изврши исплату у складу
са условима осигурања и законским одредбама.
Члан 6.
Осигуравач се обавезује да одобри Наручиоцу средства у износу 10% од износа
понуђене премије без пореза ------------------------------,коју ће Осигураник наменски
искористити за спровођење мера у циљу смањења ризика настанка штете и /или стручног
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усавршавања запослених.
Средства из става 1. овог члана ће бити уплаћена Осигуранику, на захтев
Осигураника, о чему ће бити сачињен посебан Уговор, са прецизним износом средстава
и сврхом у коју ће бити искоришћена.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 7.
Осигуравач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског
обезбеђења предао Наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла,
у висини од 10% од укупно уговорене премије, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30
дана дуже од истека рока важности појединачног уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора и биће саставни део уговора.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико
Осигуравач не испуњава обавезе из оквирног споразума као и уговорне обавезе.
ЗАЛОЖНО ПРАВО
Члан 8.
Потраживања из закључених појединачних уговора не могу се уступати другим
правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право,
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења
према трећим лицима.
Услови осигурања
Члан 9.
Осигуравач је уз понуду доставио важеће предметне Услове осигурања .
Полиса осигурања и услови о осигурања су саставни део уговора.
Рок исплате осигуране суме
Члан 10.
Осигуравач је дужан да изврши исплату осигуране суме у року од 14 дана, од
дана комплетирања документације неопходне за исплату односне штете.
Ако Осигуравач - Пружалац услуге не исплати накнаду штете, односно
уговорену своту осигурања у року из претходног става, дужан је да Осигуранику Наручиоцу плати затезну камату од дана падања у доцњу до плаћања, по стопи
утврђеној Законом о висини стопе затезне камате ((''Службени лист СРЈ'' бр. 9/01,
„Службени лист СЦГ“ бр. 01/03 - Уставна повеља и „Службени гласник РС“ бр. 31/11).

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 11.
Осигуравач је дужан да услуге осигурања пружа у складу са правилима струке и
добрим пословним обичајима, као и важећим законским прописима из области
осигурања.
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У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету
извршених услуга, Наручилац ће упутити писмени приговор. Осигуравач је дужан да
одговори на приговор у писаној форми у року од осам дана од дана пријема.
Лице Наручиоца одговорно за праћење реализације уговора и контролу
квалитета пружања услуга је ___________________________(попуњава Наручилац).
Промена података
Члан 12.
Осигуравач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН ("Службени гласник
РС", бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Измене током трајања уговора
Члан 12
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора
, све у складу са Чланом 115 ЗЈН.
Наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда у складу са чланом 36 ЗЈН став 5. у случају додатних услуга које
нису укључене у првобитни уговор о јавној набавци, под условом да укупна вредност
свих додатних услуга није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог
уговора и да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године .
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе Закона о осигурању („Службени гласник РС“ број
139/2014).
Члан 15.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 16.
Уговор ће се примењивати, односно ступа на снагу када кумулативно буду
испуњени следећи услови:
- када Уговор потпишу обе уговорне стране
-када Осигуравач достави средство финансијског обезбеђења
- када уговорне стране потпишу полисе осигурања
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Члан 17.
Уговор ће се примењивати на период од две године од дана ступања на снагу.
У случају да у току трајања овог Уговора Осигуравачу буде одузета дозвола
Народне банке Србије, Наручилац има право да раскине Уговор а Осигуравач се
обавезује да изврши повраћај наплаћених премија осигурања за период од одузимања
дозволе до истека осигураног периода за који је плаћена премија.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете
обавезе.
О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 18.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговоравају надлежност Привредни суд у Београду.
Члан 19.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог
бр.
1: Понуда Осигуравача, заведена код Наручиоца, под
бројем.........................од ............................ године, односно код Осигуравача, под
бројем.........................од ............................године, која чини саставни део овог уговора , а
која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне
комисије наручиоца.
Прилог бр. 2 : Финансијска гаранција Осигуравача.

ЗА НАРУЧИОЦА:
________________________
Др Горан Чолаковић

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГЕ:
__________________________

Страна 104 од 104

