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 VIII МОДЕЛ УГОВОРА, УГОВОР –
Партија 2.

ПРИЛОГ:
-

МОДЕЛ УГОВОРА, УГОВОР – Партија 2 (поглавље VIII)

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

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, четири путника и
путници у јавном саобраћају.
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, четири путника и путнике
у јавном саобраћају износи: _____________________ динара на годишњем нивоу,
без обрачунатог пореза на неживотна осигурања.
Висина ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА за осигурање стакла моторних возила 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 трајног 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.

