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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Адреса: Ул. др Ивана Рибара бр. 91, Нови Београд 11070
Интернет страница: www.zzps.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 08/2014 су услуге осигурања имовине и запослених
Наручиоца.
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Горан Дрмановић за поступак и Александар Малбашић за техничке
карактеристике, javne.nabavke@zzps.rs.
5. Рок важења уговора
Уговор се закључује на одређено време на период од једне године, од 29.07.2014. до
29.07.2015. године.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке мале вредности - услуге: осигурање имовине и
запослених Наручиоца, у свему према техничким карактеристикама предмета
набавке датих у овој конкурсној документацији.
2. Назив и ознака из општег речника набавке: 66510000 – услуге осигурања.
3. Набавака није обликована у партије.
4. Понуђачи су дужни да дају јединствену понуду за: Осигурање имовине
(осигурање од ризика пожара и неких других опасности; осигурање стакла од
ризика лома; комбиновано осигурање електронских рачунара; осигурање
машина од лома и неких других опасности); Осигурање запослених од
последица несрећног случаја – незгоде (24 сата); Осигурање моторних возила
(каско).
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Техничке карактеристике предмета набавке – услуге осигурања, су наведене у следећим
табелама:

А.

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
1. ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ
Ред.број

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА

Набавна вредност

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Грађевински објекти,укупно
Грађевински објекат, Београд
Грађевински објекат, Тара
Грађевински објекат, Ниш

84.663.541,51
72.784.456,73
4.056.284,78
7.822.800,00

2.
2.1.
2.2.
2.3.

ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ УКУПНО
Опрема и намештај, Београд
Опрема и намештај, Тара
Опрема и намештај, Ниш

29.398.116,44
1.672.419,40
3.221.539,90

ПОНУДА ТРЕБА ДА САДРЖИ:
 Осигурање грађевинских објеката и опреме од ризика пожара и неких других опасности
са укљученим допунским ризиком – излив воде из инсталација на „I ризик“ од 10%
укупне вредности грађевинских објеката и опреме по објекту,
 Осигурање закључено по посебним условима за осигурање грађевинских објеката и
опреме на уговорену вредност.
Потребан је откуп амортизоване вредности код делимичних штета.

2. ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД РИЗИКА ЛОМА
Ред.
број
3.1.

Осигурана
површина у м²

Врста стакла

Сума
осигурања

Грађевински објекат Београд
Прозори непомично 4+12+4
392,07
1.043.690,34
Унутрашње застакљене површине
69,86
78.592,50
непомично 3 mm
3.2.
Грађевински објекат Тара
обично
30,00
33.750,00
3.3.
Грађевински објекат Ниш
обично
40,00
45.000,00
Наручилац поседује следећа средства заштите:
- видео надзор: 13 камера и чуварску службу 24 часа дневно, у Београду;
- против пожарне апарате – 12 у Београду, пет у Нишу и пет на Тари.

3. КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНАРА
Територијална
јединица
Београд
Ниш
Тара

Набавна
вредност
17.388.405,50
1.128.437,20
61.336,80
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Потребан је доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета.
Потребан је доплатак за откуп одбитне франшизе.
4. ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ
Механичка опрема у саставу ГО
Механичка опрема у саставу ГО на локацији
Београд
Механичка опрема у саставу ГО на локацији Ниш
Механичка опрема у саставу ГО на локацији Тара

Сума
осигурања
7.278.445,67
782.280,00
405.628,47

Потребан је доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета.
Потребан је доплатак за откуп одбитне франшизе.
Потребан је доплатак за осигурање уобичајених трошкова земљаних радова.
Потребан је доплатак за осигурање уобичајених трошкова изналажења грешке односно
места штете.
Општи услови за осигурање имовине:
 плаћање премије ће по одлуци Наручиоца бити или квартално (у четири
једнаке рате), полугодишње (две једнаке рате) или одједном; без камате;
 опција понуде минимум 30 дана од дана отварања понуда,
 премије су фиксне и не могу се мењати у току трајања осигурања.

Б.
ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
– НЕЗГОДЕ (24 сата)
Трајни
Смрт услед инвалидитет Смрт услед Трошкови
незгоде
(од 0% до болести
лечења
100%)
450.000,00
800.000,00
200.000,00
50.000,00

Дневна
накнада
100,00

Број запослених: 81
ПОНУДА ТРЕБА ДА САДРЖИ:
 Премију осигурања по једном запосленом и укупну премију за све запослене
ОПШТИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ:
 плаћање премије ће по одлуци Наручиоца бити или квартално (у четири
једнаке рате), полугодишње (две једнаке рате) или одједном; без камате;
 опција понуде минимум 30 дана од дана отварања понуда,
 премије су фиксне и не могу се мењати у току трајања осигурања,
 осигурање за трајни инвалидетет треба да буде од 0% до 100%.
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В.

ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (КАСКО)
Марка и
возила

1

2

3

4

тип Регистарска
ознака

Škoda Superb
elegance 2.0 TDI
AG
Тоyота
Land cruser 3.0
D4D LTD
Škoda YETI
Ambition 2.0 TDI
4x4
Škoda YETI
Ambition 2.0 TDI
4x4

BG 054-FZ

BG 266-GK

BG119-XČ

BG163-CA

Год.
произв
одње

2010

2006

125 kw
1968
ccm
122 kw
2982
ccm

2011

125 kw
1968
ccm

2011

103 kw
1968
ccm

5

VAZ
LADA NIVA 1.7l

BG007-GY

2010

6

MITSUBISHI L200 DC 2,5 DI-D
AUT. Intense + 4
WD

BG 554-YW

2011

7

Тоyота
Land cruser 3.0
D/4D EX

BG 680-NX

Снага
(КW)
Запреми
на (ccm)

2010

Број шасије
Број мотора

Новонабавна
вредност

TMBAF63T1A90
25627
CBB236337
ЈТЕBZ29Ј200094
870
1КD1378056
TMBLE45L0B60
35968
CFJ001956

TMBLD45L1860
46867
CFH227751

29.523,99
EUR
44.063,39
EUR
21.746,99
EUR

20.850,99
EUR

7.899,97 EUR
59.50 kw
XTA212140AL97
1690
3120
ccm
29.752,00
MMCJYKB40BD
131 kw
EUR
024530
2477
4D56UCCP8805
ccm

127 kw
2982
ccm

JTEBH3FJ90K00
6477
Треба и број
мотора

54.611,80
EUR

- Наручилац поседује седам противпожарних апарата која се налазе у свим возилима
Наручиоца и који се редовно одржавају.
- Уговорено покриће: основни каско и крађа, у земљи и у иностранству..
- Учешће у штети минимално.
- Новонабавна вредност се узима из Каталога АМС.
- У периоду од 29.07.2013. године до данас Наручилац је пријавио једну и ликвидирана је једна
штета.
- Исплата нових делова за делимичне штете.
- Приложити услове осигурања уз понуду.
ОПШТИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА (КАСКО):
 плаћање премије ће по одлуци Наручиоца бити или квартално (у четири једнаке
рате), полугодишње (две једнаке рате) или одједном; без камате;
 опција понуде минимум 30 дана од дана отварања понуда,
 премије су фиксне и не могу се мењати у току трајања осигурања.

У___________,
Дана_______2014. године

М.П.

________________
Потпис
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА
1.1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.
Закона, и то:
1)
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2)
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5)
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 76. Закона, и то:
1) да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак.

1.2.

1.3.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
1.4.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 1),
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за који,
ако је потребно, доказ доставља у виду неоверене копије.
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац 1а), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
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 није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
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.
Напомена:
Уколико се понуђач определи да испуњеност свих или појединих услова не доказује
Изјавом, испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 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) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног
и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
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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; 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) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Важећа дозвола НБС за обављање
делатности која је предмет јавне набавке.

Понуђач испуњеност додатних услова:
1. да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, понуђач доказује
достављањем потврде Агенције за привредне регистре или Привредног суда.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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: Завод за заштиту природе Србије, Ул. др Ивана
Рибара бр. 91, 11070 Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге
осигурања, ЈНМВ бр. 08/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране Наручиоца до 16.07.2014. године до 10.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 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.
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Понуда мора да садржи:
Поглавље III Конкурсне документације - Техничке карактеристике, (потписану
од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом);
попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача
образац „Изјава понуђача о испуњењности услова утврђених Законом о јавним
набавкама и Конкурсном документацијом“ (Образац 1);
попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац „Изјава
подизвођача о испуњењности услова утврђених Законом о јавним набавкама и
Конкурсном документацијом“ (Образац 1а) – Овај образац се доставља само ако
има подизвођача;
попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац „Подаци о
понуђачу“ (Образац 2);
попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача
„Образац понуде“ (Oбразац 3);
Модел уговора (попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и
оверен печатом, свака страна парафирана; Образац 4);
попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац „Образац
трошкова припреме понуде“ (Образац 5);
попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац „Изјава о
независној понуди“ (Образац 6);
попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац „Изјава о
поштовању обавеза из области заштите на раду, запошљавања и условима рада,
заштите животне средине и права интелектуалне својине“ (Образац 7);
попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача образац „Изјава о
достављању средства финансијског обезбеђења (Образац 8);
потврду Агенције за привредне регистре да над понуђачем није покренут
поступак стечаја или ликвидације;
сопстевену бланко меницу (само изабрани понуђач пре потписивања уговора);

3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована у партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за заштиту
природе Србије, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, 11070 Нови Београд, са назнаком:
- „Измена понуде за јавну набавку услуге осигурања, ЈНМВ 08/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
- „Допуна понуде за јавну набавку услуге осигурања, ЈНМВ 08/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
- „Опозив понуде за јавну набавку услуге осигурања, ЈНМВ 08/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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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.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Подаци о понуђачу), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 2
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 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, ако се тражи,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV Конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.
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.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
- Начин плаћања премија: по одлуци Наручиоца ће бити или квартално (у
четири једнаке рате), полугодишње (две једнаке рате) или одједном; без камате;
- Рок плаћања премија: у року од најмање 15 дана, а највише 45 дана од дана
доспелости сваке рате (обавезе), а по достављеном рачуну;
- Период важења полисе: 29.07.2014. – 29.07.2015. године;
- Место испоруке полиса: пословне просторије Наручиоца у Новом Београду,
Ул. др Ивана Рибара бр. 91.
 Захтеви у погледу цене:
Премија мора бити фиксна, непроменљива, сходно прихваћеној понуди. У
укупну премију, понуђач је дужан да укључи све трошкове.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. Други захтеви
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из
конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмилена, читко попуњена - свака
ставка мора бити попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и
потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба
у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди.
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Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
податке о поднетим понудама до отварања понуда.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Премија у понуди исказује се у динарима.
Премија може бити изражена и у еврима. У том случају сходно члану 19. став 2.
Закона о јавним набакама, за обрачун цене у динарима користиће се одговарајући
средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
Понуде преко процењене вредности биће одбијене, као неприхватљиве. У
случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ,
сматраће се да је иста дата без ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља
на располагање.
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Ради обезбеђења повраћаја авансног плаћања (ако плаћање буде авансно, било
100%, у две шестомесечне рате или квартално) изабрани понуђач биће у обавези да до
закључења уговора, односно издавања полисе, достави Наручиоцу оригинал сопствену
бланко меницу, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру
Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Завод за
заштиту природе Срније, Нови Београд, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, у висини укупне
премије, са роком важности најкраће до истека важења полиса осигурања (29.07.2015.
године).
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Предметна меница мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно
Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени
гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011), са посебним нагласнком на
чланове 6, 13. и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном промету
(„Службени гласник РС“, бр. 31/2011). Саставни део Конкурсне документације је и
Изјава (Образац 8) којом се понуђач обавезује да ће, у случају доделе уговора,
доставити средство финансијског обезбеђења предвиђено у Конкурсној документацији.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може у писаном облику, путем поште на адресу
Наручиоца, електронске поште на e-mail или факсом на број 011/209 38 67, тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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, ЈНМВ 08/2014”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 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.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво
на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17. 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
Уколико две или више понуда имају исту најнижу укупну понуђену цену
(премију), као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је дао дужи рок
за плаћање, а ако су ти рокови исти, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача
чија понуда има дужи период важења.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац 7).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/209 38
67 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
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 понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.

КОМИСИЈА
_______________
_______________
_______________
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ОБРАЗАЦ 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуге осигурања бр. ЈНМВ 08/2014, 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 1а
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке услуге осигурања бр. ЈНМВ 08/2014, 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем.
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ОБРАЗАЦ 2
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуге
осигурања – ЈНМВ бр. 08/2014
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

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

Електронска адреса понуђача (e-mail):
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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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

који

ће

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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ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за јавну набавку услуге осигурања – ЈНМВ бр. 08/2014
Осигурање имовине (осигурање од ризика пожара и неких других опасносности;
осигурање стакла од ризика лома; комбиновано осигурање електронских рачунара;
осигурање машина од лома и неких других опасности); Осигурање запослених од
последица несрећног случаја - незгоде (24 сата), и Осигурање моторних возила
(каско).
I ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
- ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ
Ред.број

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА

Набавна вредност

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Грађевински објекат, укупно
Грађевински објекат Београд
Грађевински објекат Тара
Грађевински објекат Ниш

84.663.541,51
72.784.456,73
4.056.284,78
7.822.800,00

2.
2.1.
2.2.
2.3.

ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ УКУПНО
Опрема и намештај Београд
Опрема и намештај Тара
Опрема и намештај Ниш

29.398.116,44
1.672.419,40
3.221.539,90

Премија,
плаћање
квартално, на 2
рате, и аванс
100% (у доње
квадрате
навести све
три премије по
наведеном
редоследу)

ПОНУДА ТРЕБА ДА САДРЖИ:


Осигурање грађевинских објеката и опреме од ризика пожара и неких других опасности
са укљученим допунским ризиком – излив воде из инсталација на „I ризик“ од 10%
укупне вредности грађевинских објеката и опреме по објекту,

 Осигурање закључено по посебним условима за осигурање грађевинских
објеката и опреме на уговорену вредност.
Потребан је откуп амортизоване вредности код делимичних штета.
- ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД РИЗИКА ЛОМА

Ред.б
рој

Врста стакла

Осигурана
површина у м²

Сума осигурања

Премија, плаћање
квартално, на 2
рате, и аванс 100%
(у доње квадрате
навести све три
премије
по
наведеном
редоследу)
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3.1.

3.2.
3.3.

Грађевински објекат Београд
Прозори непомично 4+12+4
Унутрашње
застакљене
површине
непомично 3 мм
Грађевински објекат Тара
обично
Грађевински објекат Ниш
обично

392,07

1.043 690,34

69,86

78.592,50

30,00

33.750,00

40,00

45.000,00

Наручилац поседује следећа средства заштите:
- видео надзор: 13 камера у Београду;
- чуварску службу 24 часа дневно;
- против пожарне апарате – 12 у Београду, пет у Нишу и пет на Тари.

- КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНАРА

Територијална
јединица

Набавна вредност

Београд
Ниш
Тара

17.388.405,50
1.128.437,20
61.336,80

Премија, плаћање
квартално, на 2 рате,
и аванс 100% (у
доње
квадрате
навести све три
премије
по
наведеном
редоследу)

Потребан је доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета.
Потребан је доплатак за откуп одбитне франшизе.

- ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД ЛОМА И НЕКИХ ДРУГИХ ОПАСНОСТИ

Механичка опрема у саставу ГО

Сума осигурања

Механичка опрема у саставу ГО на локацији Београд
Механичка опрема у саставу ГО на локацији Ниш
Механичка опрема у саставу ГО на локацији Тара

7.278.445,67
782.280,00
405.628,47

Премија,
плаћање
квартално,
на 2 рате, и
аванс 100%
(у
доње
квадрате
навести све
три премије
по
наведеном
редоследу)

Потребан је доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета.
Потребан је доплатак за откуп одбитне франшизе.
Потребан је доплатак за осигурање уобичајених трошкова земљаних радова.
Потребан је доплатак за осигурање уобичајених трошкова изналажења грешке односно
места штете.
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- ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОНУДЕ ПО ВРСТАМА ОСИГУРАЊА
Укупна премија
без пореза,
плаћање квартално,
на 2 рате, и аванс
100% (у доње
квадрате навести
све три премије по
наведеном
редоследу)

Ред.
борој

Врста осигурања

1.

Пожар и неке друге опасности за грађевинске
објекте и опрему

2.

Осигурање стакла од лома

3.

Комбиновано осигурање електронских рачунара
Осигурање машина од лома и неких других
опасности
Укупна премија осигурања имовине без пореза
и са порезом на премију

4.

Укупна премија
са порезом,
плаћање
квартално, на 2
рате, и аванс
100% (у доње
квадрате навести
све три премије
по наведеном
редоследу)

II ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА –
НЕЗГОДЕ (24 сата)
ОСИГУРАНЕ СУМЕ У ДИНАРИМА

Смрт услед
незгоде

450.000,00

Трајни инвалидитет
(од 0% до 100%)

Смрт услед
болести

800.000,00

200.000,00

Трошкови
лечења

Дневна
накнада

50.000,00

100,00

Премија по
запосленом,
плаћање
квартално,
на 2 рате, и
аванс 100%
(у доње
квадрате
навести све
три премије
по
наведеном
редоследу)

Премија за
све
запослене,
плаћање
квартално,
на 2 рате, и
аванс 100%
(у доње
квадрате
навести све
три премије
по
наведеном
редоследу)

Број запослених: 81
ПОНУДА ТРЕБА ДА САДРЖИ:
 Премију осигурања по једном запосленом и укупну премију за све запослене
 Приложити услове уз понуду.
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III ОСИГУРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА (КАСКО)

Новонабавна
вредност

Марка
возила

и

тип

Регистарс
ка ознака

Год.
Произ
водње

1

Škoda Superb
elegance 2.0 TDI AG

BG 054-FZ

2010

2

Тоyота
Land cruser 3.0 D4D
LTD

BG 266-GK

2006

3

Škoda YETI
Ambition 2.0 TDI
4x4

4

Škoda YETI
Ambition 2.0 TDI
4x4

BG119-XČ

BG163-CA

2011

2011

5

VAZ
LADA NIVA 1.7l

BG007-GY

2010

6

Тоyота
Land cruser 3.0
D/4D EX

BG 680-NX

2010

7

MITSUBISHI L-200
DC 2,5 DI-D AUT.
Intense + 4 WD

BG
YW

554-

2011

Снага
(КW)
Запрем
ина
(ccm)

Број шасије
Број мотора

125 kw
1968
ccm
122 кw
2982
ccm

TMBAF63T1A9
025627
CBB236337
ЈТЕBZ29Ј20009
4870
1КD1378056

125 kw
1968
ccm

103 kw
1968
ccm
59.50
кw
1690
ccm
127 кw
2982
ccm
131 кw
2477
ccm

TMBLE45L0B60
35968
CFJ001956

TMBLD45L1860
46867
CFH227751

XTA212140AL9
73120

Премија
без пореза,
плаћање
квартално,
на 2 рате, и
аванс 100%
(у
доње
квадрате
навести
све
три
премије по
наведеном
редоследу

Премија са
порезом,
плаћање
квартално,
на 2 рате, и
аванс 100%
(у
доње
квадрате
навести
све
три
премије по
наведеном
редоследу

29.523,99
EUR
44.063,39
EUR
21.746,99
EUR

20.850,99
EUR

7.899,97
EUR

JTEBH3FJ90K00
6477

54.611,80
EUR

MMCJYKB40B
D024530
4D56UCCP8805

29.752,00
EUR

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА СВА ВОЗИЛА СА ПОРЕЗОМ (за плаћање квартално, на 2
рате и аванс 100%)__________________, ______________, _______________динара
УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА СВА ВОЗИЛА БЕЗ ПОРЕЗА (за плаћање квартално, на 2 рате
и аванс 100%)__________________, ______________, _______________динара
- Наручилац поседује седам противпожарних апарата која се налазе у свим возилима
Наручиоца и која се редовно одржавају.
- Уговорено покриће: основни каско и крађа, у земљи и у иностранству..
- Учешће у штети минимално.
- Новонабавна вредност се узима из Каталога АМС.
- Исплата нових делова за делимичне штете.
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УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА СВА ТРАЖЕНА ОСИГУРАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА)

(ИМОВИНЕ,

Укупна премија за квартално плаћање (четири рате) без пореза:
- Словима____________________________________________________динара
- Бројем______________________________________________________динара
Укупна премија за квартално плаћање (четири рате) са порезом:
- Словима____________________________________________________динара
- Бројем______________________________________________________динара
Укупна премија за полугодишње плаћање (две рате) без пореза:
- Словима____________________________________________________динара
- Бројем______________________________________________________динара
Укупна премија за полугодишње плаћање (две рате) са порезом:
- Словима____________________________________________________динара
- Бројем____________________________________________________динара
Укупна премија за плаћање одједном (100% аванс) без пореза:
- Словима____________________________________________________динара
- Бројем______________________________________________________динара
Укупна премија за плаћање одједном (100% аванс) са порезом:
- Словима____________________________________________________динара
- Бројем____________________________________________________динара
ОПШТИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА:
 плаћање премије квартално, полугодишње или годишње; по пријему
понуда одлуку ће донети Наручилац,
 рок важења понуде: ____дана (најмање 30 дана),
 рок плаћања премије: у року од_____дана од дана доспелости сваке рате,
 опција понуде минимум 30 дана од дана отварања понуда,
 цене (премије) су фиксне и не могу се мењати у току трајања осигурања,
 приложити услове уз понуду,
 уговор се закључује на период од једне године, од 29.07.2014. до
29.07.2015. године
Број Понуде:_____________од_________2014. године
Име и презиме (штампано)
________________________
М.П.
________________________
Потпис
Напомена:
- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени;
- Уколико понуду подноси група понуђача образац структуре цене потписује и оверава
печатом члан групе понуђача – носилац посла.
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ОБРАЗАЦ 4
МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме
буде додељен уговор о јавној набавци. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.
Понуђач попуњава празна места и оверава и доставља уз понуду.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача,
у уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи.

УГОВОР
о набавци услуге осигурања
БРОЈ ЈНМВ 08/2014
Закључен између:
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ из Београда, Ул. др Ивана Рибара бр.
91, Нови Београд, ПИБ 106844260, МБ 17798561, који заступа директор Александар
Драгишић (у даљем тексту: Наручилац) и
_______________________________, са седиштем у ________________________,
Ул.______________________________,
бр._______;
ПИБ_________________,
МБ_________________, које заступа ___________________(Осигуравач)

Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац, у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), спровео поступак јавне набавке
мале вредности услуге осигурања имовине и запослених Наручиоца, ЈНМВ бр.
08/2014.
Уговорне стране констатују да је Осигуравач доставио Понуду бр. ______________од
________________ године, која је саставни део овог Уговора.
Уговорне стране констатују и:
- да је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Комисија за јавне набавке
Наручиоца утврдила да понуда Осигуравача потпуно одговара техничким
карактеристикама и захтевима Корисника услуге из Конкурсне документације, те да је
Наручилац донео Одлуку о додели уговора бр._________ од_____________године;
- Поглавље III – Техничке карактеристике, је саставни део овог уговора.
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Члан 2.
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора пружање услуга
осигурања у свему према Конкурсној документацији, Понуди и општим и посебним
условима осигурања Осигуравача, који су саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговорне стране сагласно утврђују цену услуга из предмета Уговора, и то за:
I Осигурање имовине:______________динара без Пореза, односно___________динара
са Порезом (написати све три цене: за квартално, полугодишње и годишње плаћање);
II Осигурање запослених:______________динара без Пореза, односно___________
динара са Порезом (написати све три цене: за квартално, полугодишње и годишње
плаћање);
III Осигурање моторних возила (каско):______________динара без Пореза,
односно___________динара са Порезом (написати све три цене: за квартално,
полугодишње и годишње плаћање);
Укупна годишња премија осигурања из тачки I, II и III износи:_________________
динара нето, што са Порезом од ______% износи_________динара, коју ће
Наручилац платити у__________једнаких месечних рата/кварталано/одмах (написати
све три цене: за квартално, полугодишње и годишње плаћање).
Члан 4.
Висина премије је фиксна и не може се мењати.
У случају набавке нових добара у току уговореног периода осигурања, Наручилац ће
пружање услуга осигурања доделити првобитно изабраном понуђачу, у складу са
законом.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да у случају плаћања премије у целости одједном, плаћање
изврши у року од _____ (15 до 45) дана од ступања на снагу овог уговора и достављања
исправног рачуна, а у случају плаћања премије на рате, плаћање врши у року од ____
(15 до 45) дана од испостављања сваког појединачног рачуна.
Члан 6.
Ради обезбеђења повраћаја авансног плаћања, обавезује се Осигуравач да, приликом
потписивања овог уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, са
копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке
Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Завод за заштиту природе
Срније, Нови Београд, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, у висини укупне премије, са роком
важности најкраће до истека важења полиса осигурања (29.07.2015. године).
Члан 7.
У случају да Осигуравач не извршава своје обавезе на начин предвиђен овим
уговором, Наручилац има право на раскид уговора.
Члан 8.
У случају да током трајања Уговора дође до статусних или промена облика код неке од
уговорних страна, сва права и обавезе из овог Уговора преносе се на правног
следбеника уговорне стране код кога се догодила статусна или промена облика.
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Свака од уговорних страна обавезује се да у року од осам дана од дана настанка неке
промене од значаја за правни промет о томе обавести другу уговорну страну писаним
путем.
Члан 9.
За сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно,
надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 10.
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе позитивних
прописа.
Члан 11.
Осигурање по овом уговору закључује се за период од једне године, и то од 29.07.2014.
до 29.07.2015. године.
Члан 12.
Овај Уговор сачињен је у четири истоветних примерака, по два за сваку уговорну
страну.

Осигуравач

____________________
Директор

Наручилац
Александар Драгишић
________________
Директор

* Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише овлашћено лице и овери
печатом, као и да сваку страну парафира

Напомена:
- Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и
оверава овлашћено лице понуђача;
- Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора
потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице.
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ОБРАЗАЦ 5
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама,
понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: ако понуђач нема никакве трошкове, достављање овог обрасца није
обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ 6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

о

јавним

набавкама,

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке услуге осигурања, ЈНМВ бр. 08/2014, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 7
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊА И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Понуђач:
Адреса:
Редни бр. набавке:
Понуда број:
Место и датум:

ЈНМВ 08/2014

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА СХОДНО ЧЛ. 75. СТ. 2 УТВРЂЕНИХ
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да
смо при састављању понуде у поступку јавне набавке услуге осигурања, ЈНМВ бр.
08/2014, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо
имаоци права интелектуалне својине.

Понуђач
М.П.
_____________________
(печат и потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ 8

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујемо да ћемо, у случају да нам буде додељен уговор, пре поптисивања уговора
доставити средство обезбеђења – сопствену бланко меницу, ради обезбеђења авансног
плаћања у висини укупне премије, са роком важности најкраће до истека важења
полиса осигурања (29.07.2015. године).

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