ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
БЕОГРАД
Ул. Савска бр. 23

ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУMЕНТАЦИЈЕ
јавна набавка мале вредности бр. 10-2/14
-набавка услуга- осигурања возила -

БЕОГРАД
Март 2014. године

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за учешће у поступку јавне набавке мале вредности
-набавка УСЛУГА ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
бр. 10-2/14

На основу чл. 38. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем тексту
Закон), и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („ Сл гласник Рс“ бр. 29/2013), припремљена је
конкурсна документација за набавку услуга осигурања која садржи:

1. Позив за подношење понуде

(Документ 1)

2. Упутство понуђачима како да сачине понуду

(Документ 2)

3. Услове за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се
доказује испуњеност услова

(Документ 3)

4. Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
(Документ 4)
5. Образац изјаве о испуњености услова у поступку јавне набавке (Документ 5)
6. Образац трошкова припреме понуде

(Документ 6)

7. Изјава о независној понуди

(Документ 7)

8. Изјава сагласно чл. 75. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12)

(Документ 8)

9.Модел уговора

(Документ 9)

10. Образац понуде

(Документ 10)

11. Образац структуре цене

(Документ 11)
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(Документ 1)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА»ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ«
Београд, Ул. Савска бр. 23
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ Београд (у даљем тексту:
Наручилац) на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) и
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013) позива понуђаче да
поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном документацијом, а на основу
достављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 102/14.
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Завод за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“ Савска улица 23, 11 000 Београд, интернет страница: „www.zavod-zs.rs „
2. Врста наручиоца: јавно предузеће,
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности,
4. Врста предмета: НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА,
5. Назив и ознака из општег речника набавке: 66510000 - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА;
6. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице
може учествовати у више заједничких понуда;
7. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу
достављеног позива;
8. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва физичка и правна лица која испуњавају
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације;
9. Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, као и званичном
сајту Завода – www.zavod-zs.rs;
10. Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
11. Рок за достављање понуда је 21.03.2014. године до 10.00 часова. Понуђач подноси понуду
непосредно или путем поште на адресу наручиоца:
„Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“
Савска бр. 23, 11 000 Београд са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности бр.
10-2/14 - НЕ ОТВАРАЈ''
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверти навести назив,
адресу понуђача, контакт телефон и контакт лице понуђача. Понуда са варијантама није
дозвољена. Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда која наручиоцу није
поднета до 21.03.2014. године до 10.00 часова. Неблаговремено поднете понуде комисија за
јавне набавке наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене
понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
12. Захтев за појашњење конкурсне документације понуђач може упутити комисији наручиоца
на број факса 011/2686-155 локал 188 или путем поште на адресу наручиоца ул. Савска бр.
23, 11 000 Београд са назнаком „Захтев за појашњење конкурсне документације за јавну
набавку бр.10-2/14 за набавку услуга осигурања возила.
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13. Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, дана 21.03.2014.
године са почетком у 10.15 часова, У Библиотеци Завода на IV спрату на адреси Савска бр.
23 Београд.
14. Представници понуђача су дужни да приложе комисији овлашћење за присуствовање
поступку јавног отварања понуда.
15. Одлука о додели уговора ће бити донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Ивана Петровић, службеник за јавне набавке, телефонски број: 011/2686155 локал 188.
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(Докумет 2)
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

На основу чл. 38. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем
тексту Закон), и чл. 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („ Сл гласник РС“ бр.
29/2013),
УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
ОПШТИ УСЛОВИ
1.1 Ово упутство обухвата услове за давање понуде и све друге услове у складу
са Законом о јавним набавкама и Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавне набавке.
1.2 Значење појмова који су коришћени у припреми и изради конкурсне
докуменатције дефинисано је чл. 2 и чл. 3. Закона о јавним набавкама.
1.3 Врста услуга, технички опис предмета набавке и други релевантни подаци садржани су у
обрасцу структуре цене.

ПОНУДА
2.1 Понуда се даје на обрасцу структуре цене који је саставни део конкурсне докуменатције.
Понуђач попуњава образац структуре цене и исти оверава својим печатом и потписом. Све
исправке које понуђач изврши у колонама које сам попуњава, понуђач мора оверити печатом
и потписом. Понуда се даје на српском језику.
2.2.Цена у понуди мора бити дата у динарима без ПДВ и са ПДВ, заокружена на две
децимале, у складу са обрасцем структуре цене. У цену морају бити урачунати сви
трошкови, тако да наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове.
2.3 Наручилац задржава право да понуду оцени неприхватљивом уколико је
понуђена цена превисока одн. прелази процењену вредност јавне набавке при чему је та цена
одређена у складу са стандардним оперативним процедурама наручиоца.
2.4 Све додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђач може
упутити наручиоцу путем поште на адресу Завода за здравствену заштиту радника
„Железнице Србије“ ул, Савска бр. 23, Београд или на број факса 011/2686-155 локал 188,
са назнаком „Захтев за појашњење конкурсне документације“ – „Комисији за јавну
набавку бр. 10-2/14“. Тражење додатних информација и појашњења телефоном или
мејлом није дозвољено.
2.5 По истеку рока за достављање понуда понуђач не може ни повући ни мењати своју
понуду.
2.6 Наручилац ће разматрати само исправне понуде, тј. понуде које су благовремено предате
и које у потпуности испуњавају све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне
документације. Неблаговремена, непотпуна, неисправна и понуда која није поднета у
складу са конкурсном документацијом, неће бити узета у разматрање.
2.7 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе из 82. ст. 1 и ст. 2 Закона о
јавним набавкама за доделу негативне референце.
2.8 Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем
углу имају исписано „поверљиво“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се
поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити
подвучен црвено, а у истом реду из десну ивицу мора бити исписано „поверљиво“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе описани начин.
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2.9
Понуда са варијантама није дозвољена.
2.10 Уколико више понуђача подноси заједничку понуду, дужни су да уз
понуду доставе акт о заједничком извршењу посла, са навођењем међусобних обавеза.
2.11 У случају достављања заједничке понуде у складу са чл. 50. Закона о
јавним набавкама, сваки од понуђача из групе понуђача, мора испуњавати услове за учешће у
поступку јавне набавке из закона и конкурсне документације.
2.12 Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. Уколико понуђач
жели да понуди дужи рок важења понуде неопходно је да то прецизно назначи (број дана) у
обрасцу понуде са структуром цене.
2.13 Комисија ће избор најповољнијег понуђача извршити у року од 10 дана
јавног отварања понуда.
2.14 Комисија ће избор најповољнијег понуђача извршити применом критеријума
„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“
2.15 Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да наручиоцу при
закључењу уговора преда БЛАНКО ПОТПИСАНУ СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, која мора бити регистрована код банке, као и
овлашћење наручиоцу да исту може испунити и предати н напкату, у износу од 10% од
укупне вредности уговора. У случају да понуђач не извршава своје уговорне обавезе
наручилац ће активирати достављену меницу.
2.16 Понуђач је дужан да приступи закључењу уговора о јавној набавци одмах по истеку
рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из чл. 107. Закона о јавним
набавама.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
3.Понуђач одговара за штету коју проузрокује наручиоцу у складу са Законом о
облигационим односима.
3.1 На све односе уговорних страна који настану по закључењу уговора
примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
4.1 Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, а сматра да су његова
права повређена, у ма којој фази поступка, има право да у року од 8 дана од дана сазнања за
радњу наручиоца уложи захтев за заштиту права.
4.2 Захтев за заштиту права понуђача мора бити сачињен у складу са чл. 109.
Закона о јавним набавкама.
4.3 Наручилац ће о захтеву за заштиту права понуђача одлучити у року од 10
дана од дана пријема захтева.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

(Документ 3)

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Комисија за јавну набавку ће установити квалификованост понуђача за извршење набавке на
основу испуњености обавезних услова за учешће у поступу јавне набавке садржаних у чл. 75.
Закона о јавним набавкама.
Услови за учешће су следећи:

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
ДОКАЗ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда,
2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
ДОКАЗ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
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Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
ДОКАЗ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
5. Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
ДОКАЗ: Дозвола Народне банке Србије
6. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, тј., понуђач који је у 2010,
2011. и 2012. години остварио приход од продаје услуга осигурања од најмање 5.000.000 динара
ДОКАЗ: Биланс успеха
7. Да располаже довољним кадровским капацитетом, тј. да има запосленог најмање једног

дипломираног правника на неодређено време
ДОКАЗ:Фотокопија радне књижице и М3 обрасца
8. Да располаже довољним техничким капацитетом, тј. да поседује најмање једно возило;

ДОКАЗ:Фотокопија саобраћајне дозволе
Понуђач уз понуду доставља доказе под редним бројем 5, 6, 7, 8 и Изјаву (Документ 5)
потписану од стране овлашћеног лица понуђача којом гарантују испуњеност обавезних
услова под редним бројем 1,2,3 и 4, а која је саставни део конкурсне документације.
Понуђач који буде изабран као најповољнији дужан је у року од 5 дана од дана добијања
писменог захтева наручиоца достави оригинал или оверене фотокопије доказа под редним
бројем 1,2,3 и 4 на увид наручиоцу.
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача сагласно чл. 78. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12) уместо захтеваних доказа којима испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке може доставити доказ да је уписан у регистар понуђача
Агенције за привредне регистре у писменој форми или може навести интернет страницу на
којој се може утврдити испуњеност обавезних услова у регистру понуђача Агенције за
привредне регистре.
Напомена: Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача код АПР-а, није дужан да
доставља Изјаву (Документ 5) уз понуду.
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(Документ 4)

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Сагласно чл. 38. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљјем
тексту Закон), и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („ Сл гласник Рс“ бр.
29/2013), понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен образац за оцену испуњености
услова који му доставља Завод за здравствену заштиту радника »Железнице Србије«, као и
потребне прилоге.
Ред.
бр.

Назив документа

Број
документа

Датум
издавања

1
1.

2

3

4

Изјава (Документ 5) или Доказ о регистрацији
понуђача код АПР
ДОДАТНИ УСЛОВИ
5.

Дозвола Народне бавке Србије
6.

Биланс успеха
7.

Фотокопија радне књижице и М3 обрасца
8.

Фотокопија саобраћајне дозволе
ОСТАЛО

11.

Образац трошкова припреме понуде
(Образац 6)
Изјава о независној понуди
(Образац 7)
Изјава (Образац 8)

12.
13.
14.

Модел уговора (Документ 9)
Образац понуде (Документ 10)
Образац структуре цене (Документ 11)

9.
10.

Н а п о м е н а: Читко попунити образац и приложити тражена документа

Датум: ____________

Понуђач: ___ _______________

M.П.

__________________________________________________

Потпис овлашћеног лица
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Број
страна у
прилогу
5

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

(Документ 5)

_______________________
_______________________
(назив понуђача)

У складу са чл. 77. став 4. Закон о поступку јавне набавке мале вредности, као заступник понуђача
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _______________________________________(навети назив понуђача) у поступку јавне
набавке услуга осигурања возила, бр. 10-2/14, испуњава услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник Репубилике Србије“ бр. 124/12).

Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке доставићемо на
увид у овереним фотокопијама или оригиналима на захтев наручиоца „Завода за здравствену
заштиту радника “Железнице Србије” ул. Савска бр. 23, Београд“.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА ПОНУЂАЧА

__________________________

M.П.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

(Документ 6)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач наводи врсту и вредност трошкова који произилазе из припремања понуде у
поступку јавне набавке УСЛУГА бр. 10-2/14:
1.__________________________________________ - ________________ динара;
2. __________________________________________ - _______________ динара;
3.___________________________________________ - _______________ динара;
4.___________________________________________ - _______________ динара;
5. __________________________________________ - _______________ динара;
6.__________________________________________ - ________________ динара;
7.__________________________________________ - ________________ динара;
8.__________________________________________ - ________________динара;
9.__________________________________________ - ________________ динара;
10._________________________________________ - ________________ динара;

ПОНУЂАЧ
________________________________

11 of 20

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

(Документ 7)

_______________________________
_______________________________
(назив и адреса понуђача)

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12),
понуђач__________________________________, даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо
потврђујемо да је понуда у поступку јавне набавке бр. 10-2/14 поднета независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА ПОНУЂАЧА
__________________________

M.П.
Дана:____________2014. године
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_______________________________

(Документ 8)

_______________________________
(назив, адреса понуђача)

ИЗЈАВА

Којом се гарантује да се понуђач приликом састављања понуде у поступку јавне
набавке услуга осигурања возила, бр. 10-2/14, изричито придржавао прописа и обавеза које
призилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине,
сагласно чл. 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/2012.)

_________________________________
(Потпис одговорног или овлашћеног лица понуђача)
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(Документ 9)
МОДЕЛ УГOВOРА
O OСИГУРAЊУ ВOЗИЛA
Зaкључeн измeђу:
1) Зaвoда зa здрaвствeну зaштиту рaдникa »Жeлeзницe Србиje «, Бeoгрaд, Ул.
Сaвскa бр. 23, мaтични брoj 07065191, ПИБ 100348642, тeкући рaчун бр. 840636667-57 кoд Упрaвe зa трeзoр, кoгa зaступa дирeктoр Прим. др Владо
Батножић (у дaљeм тeксту: корисник услуга)
и
2) “____________________“, матични број____________ ПИБ____________, текући
рачун
__________________,
код_____________________,
кога
заступа__________________(у даљем тексту: давалац услуге)

Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуга:
1. Обавезно осигурање од аутоодговорности;
2. Пуно каско осигурање без учешћа осигураника;
3. Осигурање путника;
У свему
у складу са понудом даваоца услуга бр.___________________ од
дана___________________ које је прихваћена од стране корисника услуга као
најповољнија у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 10-2/2014, и
која је саставни део овог уговора. Предметна понуда даваоца услуга је саставни део
уговора.
Члан 2.
Давалац услуга се обавезује да сукцесивно врши обавезно осигурање од
аутоодговорности, пуно каско осирурање без учешћа осигураника и осигурање
путника. Давалац услуга се обавезује да кориснику услуга фактурише цене дате у
наведеном обрасцу понуде из чл. 1. овог уговора.
Динамика осигурања предметних возила условљена је датумом истека њиховог
важећег осигурања и регистрације.
Члан 3.
Укупна вредност уговореног посла утврђена је у износу од РСД________________
без ПДВ, односно РСД _______________________ са урачунатим ПДВ.
Премија осигурања за свако возило појединачно утврђена је у понуди даваоца
услуга из чл. 1. овог уговора.
Члан 4.
Корисник услуга се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у свему према
условима из понуде даваоца услуга, и то:
- Услуге из обавезног осигурања
- одмах по пријему фактуре;
- Услуге каско осигурања
- у року од 8 дана по пријему фактуре.
- Услуге осигурања путника
- у року од 8 дана по пријему фактуре
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Члан 5.
Уколико давалац услуга ма којом својом радњом, која није описана у досадашњим
одредбама овог уговора, а везаном за непоштовање овог уговора, нанесе штету
корисику услуга, дужан је да исту надокнади.
Члан 6.
Евентуални спор у току реализације овог уговора уговорне стране ће настојати да
реше договором, и то у року од 10 дана од дана настанка спора, а уколико у томе не
успеју надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 7.
Овај уговор се закључује за осигурање возила наведених у понуди из чл. 1. уговора,
те престаје да важи испуњењем обавеза по полиси осигурања возила које буде
најкасније осигурано.
Члан 8.
Уговорна страна незадовољна испуњењем обавеза друге уговорне стране може
захтевати раскид уговора под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и
благовремено извршила.
Члан 9.
Раскид уговора из чл. 8. овог уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15
(петнаест) дана.
Члан 10.
Као обезбеђење за испуњење обавеза у свему у складу са одредбама овог уговора,
продавац је дужан да купцу при закључењу уговора преда регистровану код НБС
бланко сопствену меницу, са овлашћењем продавцу да исту може испунити и
предати на наплату, у износу од 10 % од укупне вредности уговора, у случају да
купац не изврши своје уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором.
Купац се обавезује да меницу врати продавцу по окончању посла, односно по истеку
гаратног рока.
Члан 11.
Измене и допуне овог уговора важе ако су сачињене у писаној форми и потписане од
обе уговорне стране.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране.
Члан 13.
На све односе уговорних страна који настану у вези спровођења овог уговора, а нису
њиме регулисани, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, за сваку уговорну страну по
два.
За даваоца услуга
За корисника услуга
Директор
Дирeктoр
Прим. др Владо Батножић
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(Документ 10)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга
осигурања моторних возила, ЈН број 10-2/14
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

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

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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(Документ 11)
NAZIV PONUĐAČA:______________________
ADRESA PONUĐAČA:____________________
PIB:_____________________________________
Matični broj:______________________________
Tekući račun:_____________________________
Kontakt lice i telefon:_______________________
OBRAZAC PONUDE
s a s tr u k t u r o m c e n e
-u postupku javne nabavke male vrednosti br. 10-2/14-

2.
3.

4.

5.
6.

CITROEN C-15
FIRST DCABONE
CITROEN
BERLINGOteretno vozilo
JAMPER COMBI
CITROEN CLUB
29C
VOLKSWAGE
PASAT TSI
ŠKODA
OKTAVIJA

1

1

300.000

1124

44

200.000,00

600.000

1900

43

800.000

1900

200.000,00

1.200.000,00

200.000,00
200.000,00

1

5

Masa 790
UP 1230

2006.

2006.

2001.

2001.

51

1999.

1999.

2

Masa 1165
UM 1965

2800

93

2002.

2002.

9

1.000.000,00

1900

77

2005.

2006.

1.000.000,00

1900

77

2008.

2008.

Masa 1650
UM 2900
Masa 1439
UM 2030
Masa 1355
UM 1970

3

200.000,00
1
1
1
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5
5

Masa 1035
UM 1710

Premija po
vozilu u Din.

Datum

prve registarcije

Godina proizv
odnje

Radna
Zapremina (ccm)

Osigurane
Sume za KASKO
osiguranje

Puno KASKO
Osiguranje
(bez poreza)

200.000,00

Masa i
ukupna masa

KORAL IN L 1.1
ZASTAVA

Kom

Snaga
motora
(Kw)

Br. registrovanih
mesta

1.

Opis vozila

Osiguranje

broj

Osiguranje
putnika
u slučaju
invaliditeta
ili u slučaju
smrti

(bez poreza)

Redni

Obavezno osnovno

OSIGURANJE VOZILA BEZ UČEŠĆA OSIGURANIKA U ŠTETI –

ŠKODA FABIJA

1

ŠKODA FABIJA

1

10.
11.
12.
13.

ŠKODA FELICIJA
LX
ŠKODA FELICIJA
LX KOMBI

2
1

1.200.000,00

1900

77

2010.

2010.

5

Masa 1400
UM 1960

1600

55

2011.

1900

47

2002.

200.000,00

1.000.000,00
X2
700.000,00
X2

200.000,00

900.000,00

1400

51

2010.

200.000,00

400.000,00

1400

44

2001.

200.000,00

150.000 X 2

1300

43

1999.

1999.

5

200.000,00

100.000,00

1300

43

1999.

1999.

5

200.000,00

2012.
2002.
2010.
2001.

5
5
5
5

Premija po
vozilu u Din.

2

Masa I ukupna
masa

ŠKODA FABIA
COMBI COMFORT

Br. registrovanih
mesta

9.

Datum

2

prve registarcije

ŠKODA FABIJA

Godina proizv
odnje

8.

200.000,00

Snaga
Motora (Kw)

1

Radna
Zapremina (ccm)

ŠKODA OKTAVIJA

Osigurane
Sume za KASKO
osiguranje

7.

Puno KASKO
Osiguranje
(bez poreza)

Kom

Osiguranje

Opis vozila

(bez poreza)

broj

Osiguranje
putnika
u slučaju
invaliditeta
ili u
slučaju
smrti

Obavezno osnovno

Redni

Masa 1251
UM 1659
Masa 1235
UM 1675
Masa 1252
UM 1660
Masa 1139
UM 1515
Masa 935
UM 1420
Masa 935
UM 1460

Ukupna vrednost premije bez poreza: ______________________

Rok i uslovi plaćanja kasko osiguranja: 8 dana od dana dostavljanja fakture_

Ukupna vrednost premije sa porezom:______________________

Rok važenja ponude: ____________________________________________
(ne može biti kraći od 30 dana)

Rok i uslovi plaćanja obaveznog osiguranja: odmah
NAPOMENA:
- Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Opšte uslove za osiguranje vozila i Dopunske uslove za kombinovano osiguranje vozila;
-Osiguranje vozila će se vršiti sukcesivno po zahtevu naručioca,
-Osiguranjem vozila je potrebno da bude uračunat i rizik krađe,
-Osiguranje treba da važi na teritoriji Republike Srbije,
-Premija se plaća u celosti po vozilu, odnosno sukcesivno po isteku prethodne polise osiguranja po vozilu,
-Osnovni premijski stepen kod obaveznog osiguranja treba dati bez bonusa-malusa.
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