На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012),
Наручилац: Општинска управа Кладово, ул.Краља Александра бр.35, Кладово,
врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
ЈАВНА НАБАВКА број ЈН 5/2015

Овим путем Вас обавештавамо о измени конкурсне документације у предметном
поступку:
ИЗМЕНА:
-

У конкурсној документацији у поглављу III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
УСЛУГА

-

У конкурсној документацији у поглављу IV ПОНУДА СА ЈЕДИНИЧНИМ
ЦЕНАМА

-

У конкурсној документацији у поглављу VIII МОДЕЛ УГОВОРА, УГОВОР –
Партија 1, УГОВОР – Партија 2.

ПРИЛОГ:
-

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УСЛУГА (поглавље III)
ПОНУДА СА ЈЕДИНИЧНИМ ЦЕНАМА (поглавље IV)
МОДЕЛ УГОВОРА, УГОВОР – Партија 1,УГОВОР – Партија 2 (поглавље VIII)

III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УСЛУГА

Период пружања услуга: 31.март 2015.године – 31.март 2016.године
Партија 1. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА И ИМОВИНЕ
Партија 1.1. - Понуду доставити на основу приложеног прегледа основних
средстава по контима. Потребно је исказати укупну годишњу премију за основна
средства за осигурање од пожарних ризика. Уколико не буде исказана укупна
годишња премија понуда се неће узети у даље разматрање.
Партија 1.2. - Понуду доставити на основу приложеног прегледа основних
средстава по контима. Потребно је исказати понуду за комбиновано осигурање
рачунара које обухвата ризике пожара, удара грома, експлозије, олује, града,
провалне крађе и разбојништва, лом машина и др. са укључењем доплатка за
амортизовану вредност код делимичних штета и откуп одбитне франшизе.
Потрено је исказати укупну годишњу премију за основна средства за партију 1.1. и
партију 1.2. Уколико не буде исказана укупна годишња премија понуда се неће
узети у даље разматрање
За партију 1. плаћање ће бити на 12 (дванаест) месечних рата.
Партија 2. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
1. Путничко возило «Škoda superb elegance 2,8»
- година производње – 2006.год.
- снага мотора – «142 KW»
- радна запремина мотора – « 2771 cm3»
- маса празног возила – 1570 кг.
- облик и намена каросерије – лимузина
- број шасије - TMBBT23U769112129
- премијски степен – 8
- број полисе – No 04 05493631
- од кога је издата – АДО Триглав Осигурање
- регистрација важи до 08.02.2016.год.
Понуду доставити за:
- основно осигурање ( осигурање од аутоодговорности )
- осигурање путника – 100.000,00 за смрт, 200.000,00 за инвалидитет
- осигурање стакла - за вредност од 40.000,00 динара
- каско осигурање са допунским ризиком крађе и без учешћа у штети
у земљи и иностранству за вредност возила од 837.378,00 динара

2. Путничко возило «Škoda Octavia A5 E 1.8 TSI 2,8»
- година производње – 2009.год.
- снага мотора – «118 KW»
- радна запремина мотора – «1798 cm3»
- маса празног возила – 1305 кг.
- облик и намена каросерије – лимузина
- број шасије - TMBBK21Z792043182
- премијски степен – 3
- број полисе – No 04 04563163
- од кога је издата – АДО Триглав Осигурање
- регистрација важи до 17.07.2015.год.
Понуду доставити за:
- основно осигурање ( осигурање од аутоодговорности )
- осигурање путника – 100.000,00 за смрт, 200.000,00 за инвалидитет
- осигурање стакла - за вредност од 40.000,00 динара
- каско осигурање са допунским ризиком крађе и без учешћа у штети
у земљи и иностранству за вредност возила од 1.161.502,52 динара
3. Путничко возило «Opel Astra 5dr enjoy»
- година производње – 2008.год.
- снага мотора – «85 KW »
- радна запремина мотора – «1598 cm3»
- маса празног возила – 1330 кг.
- облик и намена каросерије – лимузина
- број шасије - W0L0AHI489027475
- премијски степен – 1
- број полисе – No 04 04301308
- од кога је издата – АДО Триглав Осигурање
- регистрација важи до 06.06.2015.год.
Понуду доставити за:
- основно осигурање ( осигурање од аутоодговорности )
- осигурање путника – 100.000,00 за смрт, 200.000,00 за инвалидитет
- осигурање стакла - за вредност од 40.000,00 динара
- каско осигурање са допунским ризиком крађе и без учешћа у штети
у земљи и иностранству за вредност возила од 595.836,48 динара
4. Путничко возило «Лада нива 4x4 1,7»
- година производње – 2005.год.
- снага мотора – « 59,5 KW »
- радна запремина мотора – « 1690 cm3 »
- маса празног возила – 1100 кг.
- облик и намена каросерије – теренско
- број шасије - XTA21214051790087
- премијски степен – 1

-

број полисе – No 04 05455109
од кога је издата – АДО Триглав Осигурање
регистрација важи до 28.01.2016.год.

Понуду доставити за:
- основно осигурање ( осигурање од аутоодговорности )
- осигурање путника – 100.000,00 за смрт, 200.000,00 за инвалидитет
- осигурање стакла - за вредност од 20.000,00 динара
5. Минибус «Fiat Ducato 250 EMMFC/EYL»
- година производње – 2013.год.
- снага мотора – «96KW»
- радна запремина мотора – «2287 cm3»
- маса празног возила – 2830 кг.
- облик и намена каросерије – аутобус
- број шасије - ZFA25000002490371
- премијски степен – 3
- број полисе – No 04 05246285
- од кога је издата – АДО Триглав Осигурање
- регистрација важи до 05.12.2015.год.
Понуду доставити за:
- основно осигурање ( осигурање од аутоодговорности )
- осигурање путника (15+2+1) у јавном превозу
- осигурање стакла - за вредност од 100.000,00 динара
- каско осигурање са допунским ризиком крађе и без учешћа у штети
у земљи и иностранству за вредност возила од 3.702.367,50 динара
За партију 2. сва плаћања ће бити извршено приликом регистације возила
једнократно.
НАПОМЕНА: За партију 2. Понуђена цена мора да обухвати БОНУС-МАЛУС
у тренутку подношења понуде.
Партија 3. ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
1.
2.
3.
4.
5.

Услед несрећног случаја
Услед болести
Услед инвалидитета
Колективно додатно здравствено осигурање за случај тежих болести
Колективно додатно здравствено осигурање за случај хируршких
интервенција/операција

Понуда о колективном осигурању 100 радника општинске управе Кладово, за
време и ван обављања радног занимања, са I разредом опасности и премијом која

би износила 100,00 динара по једном раднику на месечном нивоу, треба да
садржи:
Осигурану суму за једно осигурано лице и то:
Услед несрећног случаја
Услед болести
Услед инвалидитета
Колективно додатно здравствено осигурање за случај тежих
болести
5. Колективно додатно здравствено осигурање за случај хируршких
интервенција/операција

1.
2.
3.
4.

Осигурање временски покрива свих 24 сата дневно без ограничења у
простору и времену. .
За партију 3. плаћање ће бити на 12 (дванаест) месечних рата.

IV ПОНУДА СА ЈЕДИНИЧНИМ ЦЕНАМА

Партија 1 – Осигурање зграда и имовине
Ред.бр.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.

Врста осигурања

Грађевински објекти од
пожарних ризика
Опрема од пожарних
ризика
Комбиновано осигурање
рачунара

Сума осигурања

Премија/ Понуђена
цена без пореза

251.176.388,41
14.835.811,29
8.543.970,10
УКУПНО:

Партија 2 – Осигурање возила
1.

«Škoda superb elegance 2,8»

Понуђена цена без
пореза

основно осигурање
осигурање путника
осигурање стакла
каско осигурање
2.

«Škoda Octavia A5 E 1.8 TSI 2,8»

Понуђена цена без
пореза

основно осигурање
осигурање путника
осигурање стакла
каско осигурање
3.

«Opel Astra 5dr enjoy»
основно осигурање

Понуђена цена без
пореза

осигурање путника
осигурање стакла
каско осигурање
4.

Понуђена цена без
пореза

«Лада нива 4x4 1,7»
основно осигурање
осигурање путника
осигурање стакла

5.

Понуђена цена без
пореза

«Fiat Ducato 250 EMMFC/EYL»
основно осигурање
осигурање путника
осигурање стакла
каско осигурање
УКУПНО:

Партија 3 – Осигурање запослених
Ред.бр.

Врста осигурања

3.1.

Услед несрећног случаја (смрт услед
незгоде)

3.2.

Услед болести (смрт услед болести)

3.3.
3.4.
3.5.

Осигурана сума за једно осигурано лице

Услед инвалидитета (трајни
инвалидитет)
Колективно додатно здравствено
осигурање за случај тежих болести
Колективно додатно здравствено
осигурање за случај хируршких
интервенција/операција
УКУПНО:

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР – Партија 1.
Закључен између:
1. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО, са седиштем у Кладову, ул.
Краља Александра бр.35, коју заступа начелник Јован Стингић,
дипл.правник
(у
даљем
тексту
„Осигураник“),
порески
идентификациони број 100694770, и
2. __________________________, са седиштем у _________________,
ул._______________________ бр.____, кога заступа _______________
(у даљем тексту „Осигуравач“), порески идентификациони број
____________

Заједнички назив за учеснике у овом послу је „Уговорне стране“
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да су предмет овог Уговора услуге осигурања зграда и
имовине за период од 31.марта 2015.године до 31.марта 2016.године.
Осигуравач се обавезује да Осигуранику обезбеди у току трајања овог уговора
услуге одговарајућег квалитета.
Члан 2.
Уговорне стране су се споразумеле да у тренутку закључења овог Уговора важе
услови који су дати у понуди број: _____ од _______.2015.године и да цена на дан
закључења овог уговора износи за:
1. Грађевинске објекте од пожарних ризика - премија на годишњем нивоу
износи ____________ динара без пореза и не може се повећати.
2. Oпрему од пожарних ризика - премија на годишњем нивоу износи
____________ динара без пореза и не може се повећати.
3. Комбиновано осигурање рачунара - премија на годишњем нивоу износи
____________ динара без пореза и не може се повећати.
Члан 3.
Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање врши у 12 (дванаест) месечних
рата.

Члан 4.
Осигуравач се обавезује, да Осигуранику услуге изврши на следећи начин –
исплата одштете је у року од _________________ (____) часа/дана по
комплетирању потребне документације.
Члан 5.
Осигуравач је дужан да при закључењу овог Уговора преда Осигуранику банкарску
гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од висине укупне ПРЕМИЈЕ
ОСИГУРАЊА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ, која мора бити безусловна и платива на
први позив, без приговора и мора имати правилно попуњен рок, износ и месну
надлежност. Банкарска гаранција мора важити најмање 30 дана дуже од рока на
који је Уговор закључен уз обавезу продужења до потпуног испуњења обавеза
Осигуравача.
Осигураник ће наплатити банкарску гаранцију у случају да Осигуравач не
испуњава обавезе преузете овим Уговором.
Члан 6.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора или
поводом овог Уговора, странке ће покушати да реше споразумно.
Уколико странке не постигну споразумно решење, за решење спора странке
уговарају надлежност Привредног суда у Зајечару.
Члан 7.
Сва питања која се појаве у току реализације овог Уговора а нису њиме
обухваћена или су обухваћена, а захтевају промену, регулисаће се посебним
Анексима уз овај Уговор.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 9.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) припадају
свакој уговорној страни.

За Осигураника,

За Осигуравача,

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем. 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,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.

УГОВОР – Партија 2.
Закључен између:
1. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО, са седиштем у Кладову, ул.
Краља Александра бр.35, коју заступа начелник Јован Стингић,
дипл.правник
(у
даљем
тексту
„Осигураник“),
порески
идентификациони број 100694770, и
2. __________________________, са седиштем у _________________,
ул._______________________ бр.____, кога заступа _______________
(у даљем тексту „Осигуравач“), порески идентификациони број
____________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
ОСИГУРАНИК се обавезује, а ОСИГУРАВАЧ прихвата да осигура возила
ОСИГУРАНИКА и то: обавезно осигурање од аутоодговорности и потпуно каско
осигурање са осигурањем од крађе у земљи и иностранству, а како је то тражено
конкурсном документацијом ОСИГУРАНИКА и прецизирано понудом за набавку
означену као ЈН 05/2015, која чини саставни део овог УГОВОРА.
Осигурањем из става 1. овог члана покривени су сви ризици наведени у ставу 1.
овог члана, без учешћа осигурника у насталој штети и то: саобраћајна незгода,
оштећења проузрокована изненадним термичким или хемијским деловањем
споља, пада или удара неког предмета, пожара, удара грома, експлозије, олује,
града, снежне лавине, пада снега и леда на возило, пада ваздушне летелице,
манифестација или демонстрација, земљотреса уколико је сезмички регистрован,
злонамерних поступака или обести трећих лица, намерно проузроковане штете на
осигураној ствари ради спречавања веће штете, поплаве, бујице и високе воде,
потапања возила, осим експлозије нуклеарне енергије - за моторна возила, ризик
од крађе у земљи и иностранству.
Додатним осигурањем од ауто-незгоде осигуравају се возач и четири путника.
ЦЕНА
Члан 2.
Висина ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА од ауто-одговорности за моторна возила износи:
_____________________ динара на годишњем нивоу, без обрачунатог пореза на
неживотна осигурања.
Висина ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА за каско осигурање моторних возила износи:
_____________________ динара на годишњем нивоу, без обрачунатог пореза на
неживотна осигурања.
Висина ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА за ауто-незгоду возача и четири путника износи:
_____________________ динара на годишњем нивоу, без обрачунатог пореза на
неживотна осигурања.

Члан 3.
OСИГУРАВАЧ се обавезује да у случају ауто-незгоде исплати ОСИГУРАНИКУ
следеће накнаде:
- 100.000,00 динара, за случај смрти услед ауто-незгоде;
- 200.000,00 динара за случај инвалидитета услед ауто-незгоде.
Члан 4.
Висина премије не може да се мења осим случају бонуса или малуса код
аутоодговорности, и у случају набавке нових возила.
ОСИГУРАВАЧ је у обавези да под истим условима и на исти начин осигура и
новостечена возила ОСИГУРАНИКА у време трајања овог уговора.
ОСИГУРАНИК врши услугу осигурања појединачно за свако возило приликом
регистрације возила.
Зелени картон као и друге додатне врсте осигурања која обрасцем понуде нису
предвиђени осигуравач ће наплаћивати по захтеву осигураника према важећем
ценовнику.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
ОСИГУРАНИК је дужан да плати износ из члана 2. Уговора у року ______дана од
дана уредног пријема рачуна ОСИГУРАВАЧА КОД ОСИГУРАНИКА.
ОБАВЕЗА ОСИГУРАНИКА
Члан 6.
ОСИГУРАНИК СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА:
- пријави све околности које су му познате или му нису могле остати
непознате, а које могу бити од утицаја на процену ризика, као и да писмено
обавести осигуравача о свакој промени околности која може бити од утицаја
за оцену ризика;
- у циљу заштите осигуране имовине предузме заштитне мере и да се као
добар привредник стара о својој имовини;
- предузме све што може да спречи или смањи штета, у моменту наступања
осигураног случаја;
- обавести осигуравача у писменом облику о настанку осигураног случаја,
најдаље у року од 3 дана од кад је за то сазнао;
- у моменту наступања осигураног случаја предузме и друге активности
предвиђене уговором о осигурању и условима осигурања, као што су:
пријава полицији.
ОБАВЕЗА ОСИГУРВАЧА

Члан 7.
ОСИГУРАВАЧ:
- у случају настанка штете на имовини за коју не постоји обавеза процене,
осигуравач ће извршити бесплатну процену и сачиниће услужни записник о
процени штете;
- податке о осигурању који су садржани у полисама ОСИГУРАВАЧ не може
користити у виду брошура, проспеката и сл. за време трајања осигурања
нити након истека истог;
- све штете настале на осигураним предметима потребно је решавати у
Кладову (без обзира на којој се локацији штета догоди) и о свакој
ликвидираној штети обавестити Општинску управу Кладово;
- ОСИГУРАВАЧ нема право упућивања ОСИГУРАНИКА у тачно одређену
сервисну радњу, да изврши поправке својих средстава, осим ако
ОСИГУРАНИК нема закључен уговор по јавној набавци са одређеним
сервисом;
- ОСИГУРАВАЧ ће према потреби осигураника издавати зелени картон за оне
земље за који је исти потребан.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 8.
ОСИГУРАВАЧ је у обавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду штете, у року
од_______дана, од дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора осигуранику достави
списак потребне документације за пријаву штете, за сваки ризик.
Остали документи који осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка из
претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок за
продужење рока од ______ дана од дана пријаве штете.
У случају доцње, у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на
неисплаћени износ.
ОСИГУРАВАЧ је у обавези да у року од ______ дана од дана пријаве да се
осигурани случај догодио, ОСИГУРАНИКУ исплати аконтацију, део неспорног
износа, уколико није могуће да се утврди висина осигуравачеве обавезе.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације штете, достави
један примерак обрачуна накнаде на адресу Општинска управа Кладово, Краља
Александра 35, 19320 Кладово.
ТРОШКОВИ СПАСАВАЊА
Члан 9.
ОСИГУРАВАЧ је у дужан накнадити трошкове спасавања осигуране ствари уколико
их је било.

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ
Члан 10.
У случају промене услова осигурања, за време трајања уговора о осигурању,
ОСИГУРАВАЧ ће примењивати повољније услове осигурања за ОСИГУРАНИКА.
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 11.
ОСИГУРАВАЧ је дужан да при закључењу овог Уговора преда ОСИГУРАНИКУ
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од висине укупне
ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ, која мора бити безусловна и
платива на први позив, без приговора и мора имати правилно попуњен рок, износ
и месну надлежност. Банкарска гаранција мора важити најмање 30 дана дуже од
рока на који је Уговор закључен уз обавезу продужења до потпуног испуњења
обавеза Осигуравача.
ОСИГУРАНИК ће наплатити банкарску гаранцију у случају да ОСИГУРАВАЧ не
испуњава обавезе преузете овим Уговором.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 12.
ОСИГУРАНИК може једнострано, раскинути Уговор у случају када ОСИГУРАВАЧ не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе,
писменим захтевом ОСИГУРАНИКА.
СПОРОВИ
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају
договором. У случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред
стварно надлежним Привредним судом у Зајечару.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Уговор се закључује за период период од 31.марта 2015.године до 31.марта
2016.године.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране ОСИГУРАНИКА и ОСИГУРАВАЧА.
Истовремено са потписивањем Уговора уговарачи су се споразумели да ће
потписати и полисе осигурања за све осигуране ризике. Полисе осигурања морају
бити у складу са понудом понуђача за набавку означену као ЈН 5/2015.
Све измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми.
Члан 15.
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Општи услови осигурања. У случају неслагања неке

одредбе Општих или посебних услова осигурања и неке одредбе полисе,
примениће се одредбе уговора.
Члан 16.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) припадају
свакој уговорној страни.

За Осигураника,

За Осигуравача,

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем. 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,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.

