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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 40440/2019-07/1 од 10.06.2019. године и Решења о именовању комисије за јавну набавку , број 40440/2019-07/1 од 10.06.2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности осигурања имовине и запослених
Града Врања-Градске управе Града Врања
ЈН бр. 404-40/2019-07/1
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Град Врање-Градска управа Града Врања, Адреса: Краља Милана број 1,17501
Врање, ПИБ: 100548456, Матични број: 07179715, Шифра делатности: 8411, жиро рачун: 84022640-11 код Управе за трезор, телефон: 017/402-300.
Интернет страница наручиоца : www.vranje.оrg.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, у складу са Законом о општем
управном поступку, Одлуци о извршењу буџета Града Врања, Законом о облигационим
односима након закључења уговора о јавној набавци, везани за услугу која је предмет јавне
набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-40/2019-07/1 су услуге – осигурање имовине и запослених
Градске управе Града Врања.
4. Контакт
Одсек за послове јавних набавки
Лице за контакт: Ненад Стаменов
Е -mail адреса: nenad.stamenov@vranje.org.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Јавна набавка обухвата услугу осигурања целокупне имовине Градске управе Града Врања
(објекте, опрему, машине, апарате и моторна возила као и запослених лица од незгода и
допунског осигурања-болести и хируршке интервенције а која ће бити дата и објашњена у
техничкој спецификацији ове конкурсне документације.
Ознака из општег речника је - 66515200 услуге осигурања имовине, 66514110- услуге
осигурања моторних возила, 66512000 – услуге осигурања запослених од незгоде.
2. Јавна набавка је обликована у 2 партије:
Партија 1. Осигурање имовине ГУ Града Врања
Партија 2. Осигурање запослених у ГУ Града Врања
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Набавка услуга осигурања имовине (партија 1) састоји се од:
1. Осигурање грађевинских објеката , опреме од пожара и неких других опасности
2. Осигурање стакла од лома ( на суму осигурања и « на први ризик»)
3. Осигурање лома машина са откупљеном амортизацијом и франшизом
4. Осигурање рачунара и рачунарске опреме са откупљеном амортизацијом и франшизом
5. Осигурање моторних возила (ауто каско).
Услуга осигурања запослених (партија 2) састоји се од:
1. Колективно осигурање запослених лица од последица несрећног случаја( незгода):
- смрт услед несрећног случаја и инвалидитет.
2. Допунско здравствено осигурање:
- теже болести и хируршке интервенције .
Грађевински објекти који се осигуравају су:
- Зграда Градске управе Града Врања у улици Краља Милана 1, у Врању
- Зграда Дома културе у Врању у улици 29. Новембар бб,
- Зграда инспекције и комуналне полиције у улици Саве Ковачевића бр. 3 у Врању
- Зграда Народног универзитета у улици Кнеза Милоша бр. 26, у Врању
- Пословна зграда у улици Иве Лоле Рибара бр. 1 у Врању
- Зграде Месних заједница у Врању: улица 4 Јули бр 2, Ренгенова бб, Слободана
Пенезића бр. 25, Матије Гупца бр. 47, Грачаничка бб и Цетињска бб.
- Зграде Месних канцеларија у селима: Бресница, Доње Требешиње, Дреновац, Ћуковац,
Барелић, Буштрање, Големо село, Доњи Нерадовац, Ристовац, Тибужде, Дубница.
- Приземни локали и локали на првом спрату у улицама: К.С.Првовенчаног бр.174 и 176,
Београдска бр. 13 и 15, Иве Лоле Рибара бр. 6, Партизански пут – бр. локала 1/5, 1/8, 2/3,
2/4, 2/5, 2/6, 3, 6, 7, 9, 10.
- Станови гарсоњере (4 стана ) у ламели 5, улица Милентија Поповића бр. 1, Врање
- Закупљени локал у згради „Грот“ у Немањиној улици (осигурава се само стакло и
опрема)
НАПОМЕНА:
Зграда Градске управе има ноћног чувара и видео надзор, зграда Дома културе и зграда
Одељења комуналне полиције и Одељења за инспекцијске послове има ноћног чувара, зграда
Народног универзитета има видео надзор.
Услови Наручиоца:
Средство финансијског обезбеђења - меница „за добро извршење посла“.
Понуђач – осигуравач је у обавези да, по пријави наручиоца да је наступио осигурани случај,
изврши увиђај на лицу места, ради утврђивања и процене штете.
Увиђај и процена штете мора бити обављена у року из понуде понуђача од момента пријаве
осигураног случаја.
Понуђач – осигуравач је у обавези, да у року од 3 радна дана, од момента пријема пријаве
штете електронским путем, личном доставом или путем поште, достави наручиоцу извештај
(записник) проценитеља, на основу утврђене и процењене штете која се односи за видове
осигурања партије 1.
Процену незгоде запослених врши доктор за партију 2.
Осигурање траје 12 месеци.
Плаћање се врши до 45 дана од момента издавања фактуре у 12 месечних рата без камата.
Ажурност у решавању штета не може бити мања од 90 % за 2018. годину.
Рок исплате штета не може бити дужи од 14 дана од дана формирања комплетне документације
за све видове осигурања који су предмет ове јавне набавке.
После потписаног уговора изабрани понуђач је у обавези да у што краћем року достави полисе
са обрачунима за све видове осигурања из своје понуде.
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КОЛИЧИНА
1. Осигурање грађевинских објеката и опреме од пожара и неких других опасности
Осигурање грађевинских објеката:

Ред.
број

1

2

3

4

5

6

7

8
9

НАЗИВ ОБЈЕКТА

Зграда Градске
управе града
Врања-зграда
масивне грађе
(стари и нови део)
Зграда Дома
културе – зграда
масивне грађе

Зграда Народног
универзитетазграда масивне
грађе

ГОДИНА
СТАРОСТИ,
СПРАТНОСТ

58 година
П+3

35 год.
П+2

63 година
приземна

Пословна зграда у
улици Саве
Ковачевићамасивне грађе
Пословна зграда у
улици Иве Лоле
Рибара-масивне
грађе

63 –год. више
пута
реновирана,
приземна

Локал у улици
С.Првовенчаног
број 176
Локал у улици
Београдска бр. 15

око 53 година,
Приземље
масивна грађа
око 53 година,
приземље,
масивна грађа
око 53 година,
приземље
око 53 година,
приземље,
масивна грађа

Локал у улици
Београдска бр. 13
Локал у улици
С.Првовенчаног
број 174

56 година
П+2

НАБАВНА
КЊИГОВОДСТВ.
ВРЕДНОСТ
ОБЈЕКТА НА
ДАН 31.12.2018.
ГОДИНЕ

ОСНОВНИ И ДОПУНСКИ РИЗИЦИ

-излив воде из инсталације„на први ризик“
- поплава, бујица и високе
254.545.554,00
воде- „на први ризик“;
- откуп амортизоване
вредности за основне ризике
-излив воде из инсталације„на први ризик“
- поплава, бујица и високе
170.103.420,00
воде- „на први ризик“;
- откуп амортизоване
вредности за основне ризике
-излив воде из инсталације„на први ризик“
- поплава, бујица и високе
12.129.870,00
воде- „на први ризик“;
- откуп амортизоване
вредности за основне ризике
-излив воде из инсталације„на први ризик“
13.950.000,00
- откуп амортизоване
вредности за основне ризике
-излив воде из инсталације„на први ризик“
- поплава, бујица и високе
161.563.875,00
воде- „на први ризик“;
- откуп амортизоване
вредности за основне ризике
- откуп амортизоване
1.852.243,00 вредности

6.647.432,00
5.438.919,00
7.155.806,00

- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
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10
11

12

13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Локал у улици И.
Л. Рибара број 6
Локали у ул.
Партизански пут
(локали бр. 1/5, 1/8,
2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3,
6, 7, 9, 10)
Становигарсоњере у
стамбеној згради
ламеле 5 (4 стана)
Зграда МЗ у ул. 4
јули бр.2
Зграда МЗ у ул.
Рентгенова бб
Зграда МЗ у ул.
Слободана
Пенезића бр. 25
Зграда МЗ у ул.
Матије Гупца бр.47
Зграда МЗ у ул.
Грачаничка бб
Зграда МЗ у ул.
Цетињска бб
Зграда МК у селу
Барелић
Зграда МК у селу
Бресница
Зграда МК у селу
Буштрање
Зграда МК у
Големо село
Зграда МК у селу
Д.Требешиње
Зграда МК у селу
Д.Нерадовац
Зграда МК у селу
Дреновац
Зграда МК у селу
Дубница
Зграда МК у селу
Ристовац
Зграда МК у селу
Тибужде
Зграда МК у селу
Ћуковац

око 53 година,
приземље
око 31 година,
приземље,
спрат

7 година,
Спратни,
масивна грађа
38 год.
монтажна
53 год.
слаба категор.
38 год.,
монтажна
29 год.,
масивне грађе
38 године,
монтажна
38 године,
монтажна
21 година,
масивна грађа
38 година,
мешов. грађа
21 година,
масивна грађа
33 година,
масивна грађа
53 година,
мешовита грађа
53 година,
мешовита грађа
53 година,
мешовита грађа
38 година,
масивна грађа
33 година,
масивна грађа
38 година,
масивна грађа
59 година,
мешовита грађа

5.850.000,00

- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване вреднос
ти

12.259.863,00

8.421.804,00

2.042.593,00
2.070.373,00
1.654.123,00
5.029.245,00
1.852.442,00
992.440,00
2.179.338,00
15.866.924,00
1.005.848,00
3.077.909,00
1.713.300,00
734.272,00
1.713.300,00
1.240.550,00
682.302,00
550.705,00
868.385,00

/
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности
- откуп амортизоване
вредности

Напомена: Зграде месних канцеларија у селима су приземне као и месне заједнице у граду.
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Осигурање опреме од пожара и неких других опасности:
Ред.
Број

за све
грађевинске објекте ГУ)
ОПРЕМА (укупно

НАБАВНА
КЊИГОВОДСТВЕНА
ВРЕДНОСТ
ОПРЕМЕ НА ДАН
31.12.2018. ГОДИНЕ

1
Канцеларијска опрема (столови,
столице,
фотеље,
ормари,
покретне касете, итисони, врата
тапацирана, тракасте завесе.... )

8.176.520,00

Комуникациона опрема
(телефони , телефакси)

2

5.598.911,00
Електронска
и
фотографска
опрема ( ТА пећ, климе,
фотокопирни апарати, УПС,
видео
надзори,
уљани
радијатори, кварцне грејалице,
мале грејалице, фотографска
опрема,
пројектори,
видео
бимови....)
Опрема за домаћинство и
угоститељство
(фрижидер,
расхладна витрина, пећ на дрва,
усисивачи, решои, ледомат, ПП
апарати....)

3

4

ОСНОВНИ И ДОПУНСКИ РИЗИЦИ

-излив воде из инсталације„на први ризик“
- поплава, бујица и високе
воде- „на први ризик“;
- откуп амортизоване
вредности за основне ризике
-излив воде из инсталације„на први ризик“
- откуп амортизоване
вредности за основне ризике
-излив воде из инсталације„на први ризик“
- откуп амортизоване
вредности за основне ризике

5.155.459,00

588.684,00

-излив воде из инсталације„на први ризик“
- откуп амортизоване
вредности за основне ризике

2. Осигурање стакла од лома ( на суму осигурања и «први ризик»)
Ред.
Број

1

2

НАЗИВ ОБЈЕКТА

Зграда
Градске управе

Зграда
Дома културе

ВРСТА СТАКЛА

Површина

6мм-жуто
4 мм у алумин. и дрво
4+12+4
6мм-помично

15 m2
80 m2
50 m2

Сума осигурања
Сума осигурања
„на први ризик“

20 m2

Сума осигурања

30 m2

Сума осигурања

12 m2
80 m2
20 m2
50 m2
20 m2

Сума осигурања
„На први ризик“
Сума осигурања
Сума осигурања
Сума осигурања

6 мм- непомично
6 мм на улазна врата
(стопсол тамни)
4+12+6
6мм-непомично
4 мм
6мм- помично на врата
Доплатак за извођење
репарације у отежаним
условима

НАПОМЕНА
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Зграда Народног
универзитета
Пословна зграда у
улици Саве
Ковачевића бр.2
Пословна зграда у
улици Иве Лоле
Рибара
Месне заједнице
(5објекта)

3
4

5

6

МЗ у ул. Матије
Гупца
Месне канцеларије
(11 објеката)

7

40 m2

Сума осигурања

4 мм

20 m2

Сума осигурања

4+16+4
ниско емисионо

100 m2

4мм

50 m2
по објекту

Сума осигурања

4+12+4

15 m2

Сума осигурања

4 мм

4мм

по објекту

Сума осигурања

6 мм

6 m2
по објекту

Сума осигурања

4мм

15 m2

4+12+4 – термопан

10 m2,
по објекту

Локали (16 објекта)

8

Закуп зграде Грот

9

Станови(гарсоњере)
(4 стана)

10

6 m2

„на први ризик“

Сума осигурања
Сума осигурања

3. Осигурање лома машина са откупљеном амортизацијом и франшизом

Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8

9

ОПРЕМА

Централно грејање у згради ГУ
Електроинсталација у згради ГУ
Водоводна и канализациона мрежа
(унутар и изван објекта) у ГУ
Централно грејање Дома културе
Електроинсталација Дома културе
Водоводна и канализациона мрежа
(унутар и изван објекта)Дома
културе
Електроинсталације у МЗ у улици
Матије Гупца
Електроинсталације у згради
Народног универзитета
Водоводна и канализациона мрежа
(унутар и изван објекта) у згради
Народног универзитета

НАБАВНА
КЊИВОДСТВЕНА
ВРЕДНОСТ
ОПРЕМЕ НА
ДАН 31.12.2018.
ГОДИНЕ

15.272.733,00
10.181.822,00
5.090.911,00
8.505.171,00
5.103.102,00
3.402.068,00
201.170,00
485.195,00
242.597,00

НАПОМЕНА

- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе
- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе
- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе
- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе
- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе
- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе
- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе
- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе
- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈН бр.404-40/2019-07/1

9/66

Централно грејање у пословној
згради у ул. Саве Ковачевића
Електроинсталације у пословној
згради у ул. Саве Ковачевића
Водоводна и канализациона мрежа
(унутар и изван објекта) у послов.
згради у ул. Саве Ковачевића
Електроинсталације у МЗ (5 објек.)

10
11
12

13

15
16

17

558.000,00
279.000,00

- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе
- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе
- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе

6.462.555,00

- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе
- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе

Водовод и канализациона мрежа
(унутар и изван објекта) пословна
зграда у ул. И.Л.Рибара
Електроинсталације у МК(11 обј.)

3.231.277,00

- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе

Лом машина(расхладне витрине,
ТА пећи,фрижидери , климе,
фотокопирни апарати, видео
надзори и остала опрема

1.400.000,00

Електроинсталација у пословној
згради у ул. И. Л. Рибара

14

837.000,00

430.599,00

1.481.642,00

- откуп амортизоване
вредности;- откуп франшизе
- откуп амортизоване
вредности;- откуп раншизе

4. Осигурање Рачунара и рачунарске опреме са откупљеном амортизацијом и
франшизом

Ред.
број
1

НАЗИВ
Рачунари и рачунарска опремаукупно за све објекте ГУ
(лом, крађа, пожар,
комбиновано осигурање) -

Набавна књигов.
вредност опреме
на дан
31.12.2018.
године
18.564.434,00

НАПОМЕНА
- откуп амортизоване
вредности;
- откуп франшизе
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5. Осигурање моторних возила (каско осигурање)
Осигурање путника од „Ауто-незгоде“
регистрованом месту за случај:

на

осигурану

суму

по

једном

- смрт несрећним случајем - 100.000,00 динара;
- инвалидитет – 200.000,00 динара;
( 1 возач „професионалац“; 4 путника )

Подаци о возилима
Каталошка вредност возила
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VRVR-111 ....................... 1.248.827,00 динара
VR052-CO ....................... 616.358,00 динара
VR077-AE .......................
484.547,00 динара
VR040-KM ....................... 344.099,00 динара
VR040-KP .......................
344.099,00 динара
VR077-AH ....................... 327.969,00 динара
VR027-AN ....................... 224.971,00 динара
VR006-CS ......................... 197.957,00 динара
VR073-NK ………………. 197.957,00 динара
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(читачи саобраћајних дозвола):
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ПАРТИЈА 2.

1. Колективно осигурање запослених лица од последица несрећног случаја и
допунско здравствено осигурање (болести и хируршке интервенције) (100% током 24 часа) - 270 запослених лица.
ОСИГУРАНЕ СУМЕ
Смрт услед
незгоде
200.000,00

100%
Инвалидитет
400.000,00

Теже болести
300.000

Хируршке интервенције
150.000
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и
то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);

2.

Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних
дела
као
члан
организоване
криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 1. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом и ИЗЈАВА
за подизвођача уколико понуђач учествује са
подизвођачем (односно подосигуравачем)
(Образац 2. у поглављу V ове конкурсне
документације),

Р.бр

3.

4.

5.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН).
Да има важећу дозволу надлежног Дозвола Народне банке Републике Србије у
органа за обављање делатности која виду неоверене копије или потврда НБС да
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. дозвола за рад није престала да важи
1. тач. 5) ЗЈН)
6.НАПОМЕНА:
ОБАВЕЗНИ
УСЛОВИ ВАЖЕ ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова из члана 76. ЗЈН понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и
то:
Р.бр.
1.

2.
2.1

2.2.

3.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
да понуђач у време објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних
набавки није био неликвидан 15 дана
заредом (период важења неликвидности је
од 13.06.2018. до 13.06.2019. год.)

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Доказ:
Потврда
НБС
о
броју
дана
неликвидности (у периоду од 13.06.2018.
до 13.06.2019. године), 15 дана заредом.
Ако је документ јавно доступан навести
интернет страницу Надлежног органа.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
да понуђач има важећи сертификат којим Доказ : Копија важећег сертификата
доказује да има систем пословања стандарда ISO 9001-2015.
усаглашен са захтевима стандарда ISO
9001-2015 чиме доказује да је његово
пословање усклађено са међунардно
признатим системом квалитета који
подразумева
вршење
услуга
стандардизованог нивоа.
Ажурност у решавању штете не може
Доказ : Извештај НБС по друштвима
бити мања од 90 % за 2018. годину.
НАПОМЕНА: Додатни услови важе за
обе партије
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
За
неопходан
технички Наведене доказе доставља само
капацитет понуђач треба да изабрани понуђач уз потписивање
уговора у неовереним фотокопијама
поседује:
1.Опште услове за осигурање имовине;
2. Посебне услове за осигурање ГО и
опреме на уговорену вредност;
3. Услове за осигурање од пожара и неких
других опасности;;
4.Услове за осигурање машина од лома и
неких других опасности,
5.Услове за комбиновано осигурање
електронских
рачунара,процесора
и
сличних уређаја;
6.Услови за осигурање од провалне крађе
и разбојништва;
7.Услови за осигурање стаклa од лома;
8.Услове за осигурање моторних возила
(ауто каско)
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Наведене доказе доставља само изабрани
Услови за партију 2:
1.Допунски
услови
за
колективно понуђач уз потписивање уговора у
осигурање
радника
од
последице неовереним фотокопијама.
несретног случаја (незгода)
2.Општи услови за осигурање лица од
последица несрећног случаја (незгода)
3.Посебни
услови
добровољног
здравственог осигурања лица за случај
тежих болести и хирушких интервенција
4.Табела инвалидитета
4.

4.1.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Од кадрова понуђач треба да има најмање
једног радника у сталном радном односу
код понуђача, проценитеља штете или
ангажован по другим основама рада за
партију 1). Проценитељ штете је дужан
да по позиву наручиоца дође на процени
штете, сними штету и сачини извештај
(записник) о насталој штети, и преда
наручиоцу у року од 3 дана.
Понуђач мора да има у сталном радном
односу или ангажованог по другим
основама рада, доктора цензора који ће
решавати штете по основу незгоде
запослених, тежих болести и хируршке
интервенције
из
медицинске
документације (за партију 2).

Доказ: приложити за стално запослене:
Уговор о раду и М образац;
-за ангажоване по другом виду уговора:
Уговор о ангажовању по другим
видовима рада све до завршетка уговора
и М образац.
Документа се достављају у фотокопији.
Доказ: приложити за стално запослене:
М образац и уговор о раду;
За ангажоване по другом виду уговора:
Уговор, М образац односно М образац
установе где ради.
Документа се достављају у фотокопији.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних
у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., у складу са чл. 77.
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 1. у поглављу V ове
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1)
до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. Испуњеност
обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5)
ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач
доказује достављањем уз понуду важећу ДОЗВОЛУ НБС.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, (подосигуравачем) у складу са
чланом 80. ЗЈН, подизвођач (подосигуравач) мора да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача
(подосигуравача) достави ИЗЈАВУ подизвођача (подосигуравача), (Образац 2. у
поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача (подосигуравача).
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 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а „додатне услове
испуњавају заједно“. У том случају ИЗЈАВА (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача.
 У Изјави понуђач наводи за коју партију даје изјаву или даје Изјаву за обе партије.
 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.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а
може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:


ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно
извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – 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.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита; 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
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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 зсконских
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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија 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
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, а који су тражени конкурсном документацијом наручиоца, ако је
понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су докази (подаци) јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________(навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке услуге – осигурања
_______________________________ (уписати
„имовине“ или „запослених“ или „имовине и запослених“ у зависности како понуђач учествује),
број ЈН 404-40/2019-07/1, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН;
3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН;
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место: _____________
Датум: _____________

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе
понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да
додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА (ПОДОСИГУРАВАЧА) О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________(навести назив подизвођача) у
поступку јавне набавке осигурања _______________________________ (уписати „имовине“
или „запослених“ или „имовине и запослених“ у зависности како понуђач учествује), број ЈН
404-40/2019-07/1, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН;
3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН;
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _____________
Датум: _____________

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем(подосигуравачем), Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
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VI 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 понуде 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: Град Врање-Градска управа Града Врања, улица Краља Милана,
број 1, 17501 Врање, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – осигурања партије 1 или
партије 2 или целокупне набавке, број ЈН 404-40/2019-07/1 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.06.2019. године до
11:00 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.
Понуда мора да садржи:
1. Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона, потписану, за понуђача (Образац 1) и за
подизвођача (подосигуравача) уколико наступа са подизвођачем (подосигуравачем), (Образац
2) из ове конкурсне документације Поглавље V).
2. Фотокопије доказа испуњености додатних услова из табеле „додатни услови“ из члана 76.
ЗЈН или наведена интернет страница надлежног органа где се налази тражени документ.
3. Образац понуде, попуњен и потписан од стране понуђача (Поглавље VII из конкурсне
документације).
4. Модел уговора, попуњен и потписан чиме потврђује да се слаже са истим (Поглавље VIII из
конкурсне документације).
5. Образац трошкова припреме понуде (Поглавље IX из конкурсне документације), који није
обавезан.
6. Образац изјаве о независној понуди, попуњен и потписан (Поглавље X из конкурсне
документације).
7.Изјаву о достављању средства финансијског обезбеђења, попуњену и потписану (Поглавље
XI из конкурсне документације).
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8. Дозвола Народне банке Републике Србије у виду неоверене копије или потврда НБС да
дозвола за рад није престала да важи.
9. Менично овлашћење – писмо, потписано и печатирано (Поглавље XII из конкурсне
документације)
НАПОМЕНА: Сва документа која се прилажу у понуди треба да буду стављена по горе
наведеном редоследу, при коме сваки документ одвојити посебним папиром и на њега
написати који се документ прилаже.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке обликован је у 2 партије.
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређену партију.
- У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
- Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у
једном примерку за све партије односно како је наведено у табели обавезних и додатних
услова.
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: Град Врање-Градска управа
Града Врања, улица Краља Милана број 1,17501 Врање са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга – осигурања имовине и запослених за партију
______(навести број партије) , ЈН бр. 404-40/2019-07/1. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – имовине и запослених за партију ______(навести
број партије), ЈН бр. 404-40/2019-07/1. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – имовине и запослених за партију ______(навести
број партије), ЈН бр. 404-40/2019-07/1. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – имовине и запослених за партију
______(навести број партије) , ЈН бр. 404-40/2019-07/1. - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести и 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.
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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 (поглавље VII), 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 (ПОДОСИГУРАВАЧЕМ)
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем (подосигуравачем) дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем (подосигуравачем), проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (подосигуравачу), а који не може
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
(подосигуравача).
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача (подосигуравача), уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу (подосигуравачу).
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем (подосигуравачем), тај подизвођач (подосигуравач) ће бити наведен и
у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче (подуговараче) достави изјаву о испуњености услова који
су наведени у поглављу V конкурсне документације, услове из члана 76. ЗЈН испуњавају
заједно.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача (подуговарача).
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
(подосигуравача), 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 садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави Изјаве о испуњености услова који су наведени у поглављу
V конкурсне документације, 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.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање је до 45 дана од момента издавања фактуре у 12 месечних рата без камата.Плаћање
се врши из буџета Г рада Врања на жиро рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева
аванс.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Одлуком о буџету за 2019. годину („Сл.
гласник Града Врања“, број 37/2018.). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години,
вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се
уређује буџет за 2019. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора зависиће од
обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2020. годину. У
супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране наручиоца.
9.2. Захтев у погледу рока исплате штете , рока одазива на позив и обавеза изабраног понуђача
Рок исплате штете не дужи од 14 дана од дана формирања комплетне документације за све
видове осигурања који су предмет јавне набавке.
Рок одазива на увиђај проценитеља штете од тренутка пријављивања одштетног захтева
наручиоца електронским путем ( телефон, факс или мејл), одредиће понуђач у Обрасцу понуде
- за партију 1.
Понуђач – осигуравач је у обавези, да у року од 3 радна дана, од момента пријема пријаве
штете, достави наручиоцу извештај (записник) проценитеља, на основу утврђеног штетног
догађаја - за партију 1.
Изабрани понуђач-осигуравач издаће Научиоцу полису, обрачун и фактуру са премијом и
обрачунатим ПДВ-ом за сваки вид осигурања по спецификацији из понуде. Издата полиса
Осигуравача важи само уз услове из овог уговора у противном Наручилац није у обавези да
потпише полису по условима понуђача који нису дати у понуди и дужан је да је исправи по
налогу Наручиоца.
9.3. Захев у погледу уговорне казне
Наручилац може уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Свака уговорна страна може једнострано раскинути Уговор и пре истека рока на који је
закључен, у случају када друга уговорна страна не испуњава или неблаговремено испуњава
своје уговором преузете обавезе, писменим захтевом, уз отказни рок од 30 (тридесет) дана.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде и рока трајања уговора
Рок важења понуде не може бити краћи од 50 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 не може мењати понуду.
Уговор траје 12 месеци и ступа на снагу од 03.07.2019. године и траје до 03.07.2020. године .
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ПРЕМИЈА
У ПОНУДИ
Премија мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
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оцену понуде узимати у обзир укупна премија без пореза на додату вредност. Премија се даје
јединично за све предвиђене ставке и рекапитулација (укупно) за све видове осигурања за
партију 1. и посебно за партију 2. која је предмет јавне набавке, у динарима без ПДВ.
Премија је фиксна и не може се мењати све док траје уговор.
Осигуравач је дужан да под истим условима и на исти начин како је исказао у својој понуди
која је саставни део конкурсне документације осигура и новостечену имовину, Осигураника у
време трајања овог уговора и састави Анекс уговора о томе у складу са Законом о јавним
набавкама и у оквиру предвиђених средстава планом јавних набавки највише до 5% од укупно
уговорене вредности.
11. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у складу са чланом 92. ЗЈН.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. Понуђач је дужан да на дан закључења уговoра достави:
Бланко соло меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да на дан
закључења уговора , преда наручиоцу бланко соло меницу са меничним овлашћењем „за
добро извршење посла“, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Бланко соло меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац
ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је
тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
Уз меницу и менично овлашћење понуђач прилаже и копију картона депонованих
потписа , потврду о регистрацији менице у регистру меница НБС.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро
извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да потпише
уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у
Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Уколико понуђач достави поверљиве документе и означи их као «поверљиве», по члану 15.
став 3. ЗЈН, наручилац је дужан да чува и штити документе, без обзира на степен
поверљивости.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште, на e-mail: nenad.stamenov@vranje.org.rs тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
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евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде.*
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-40/2019-07/1.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
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изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок извршења услуге односно исплате
штете. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које
имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок исплате штете. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру , биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
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 наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
nenad.stamenov@vranje.org.rs 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 објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
«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 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63, став 2. Закона о ЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио». У том случају подношења захтева за
заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
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 5 дана од дана
објаве наведених Одлука на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу на следећи
начин:
Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, Позив на
број: 50-016. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или ознакa
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права
подноси пре отварања понуда односно:
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора, такса износи 60.000,00 динара,
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уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 60.000.000,00 динара,
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радње
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 60.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води
у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
oбавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава).
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници
у року од три дана од дана доношења.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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.
Понуђач коме је додељен уговор, дужан је да у року од 8 дана од дана пријема потписаног
уговора од стране наручиоца, исти достави наручиоцу потписан.
Ако понуђач коме је додељен уговор, у остављеном року од 8 дана, не потпише уговор са своје
стране и тиме одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац задржава право да закључи
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _______________ од __________________ за јавну набавку услуга – осигурање
имовине Града Врања-ГУ Града Врања, партија 1, ЈН бр. 404-40/2019-07/1.
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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1.

ОСИГУРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ОД ПОЖАРА И НЕКИХ ДРУГИХ
ОПАСНОСТИ

Осигурање грађевинских објеката:
Ред.
број
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10
11

12

НАЗИВ ОБЈЕКТА
Зграда Градске управе
-доплатак за амортизовану вредност
-излив воде из инсталације
- поплава бујица и висока вода
Зграда Дом културе
-доплатак за амортизовану вредност,
-излив воде из инсталације
- поплава, бујица и висока вода
Зграда Народног универзитета
-доплатак за амортизовану вредност
-излив воде из инсталације
Пословна зграда у улици Саве
Ковачевића број 3
-доплатак за амортизовану вредност
-излив воде из инсталације
Пословна зграда у улици Иве Лоле
Рибара
-доплатак за амортизовану вредност
-излив воде из инсталације
- поплава, бујица и висока вода
Локал у улици С.Првовенчаног број
176
-доплатак за амортизовану вредност
Локал у улици Београдска бр. 15
-доплатак за амортизовану вредност
Локал у улици Београдска бр. 13
-доплатак за амортизовану вредност
Локал у улици С.Првовенчаног број
174
-доплатак за амортизовану вредност
Локал у улици И.Л.Рибара бр. 6
-доплатак за амортизовану вредност
Локали у ул. Партизански пут
(локали бр. 1/5, 1/8, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6,
3, 6, 7, 9, 10)
-доплатак за амортизовану вредност
Станови-гарсоњере у стамбеној
згради ламела 5 (4 стана)
-доплатак за амортизовану вредност

Набавна књиговодств.
вредност објеката на дан
31.12.2018. год.
254.545.554,00
_____%
2.545.456,00
254.546,00
170.103.42,00
______%
1.701.034,00
170.103,00
12.129.870,00
______%
121.299,00
13.950.000,00

Премија у
динарима без
ПДВ

______%
139.500,00
161.563.875,00
______%
1.615.639,00
161.564,00
1.852.243,00
______%
6.647.432,00
______%
5.438.919,00
______%
7.155.806,00
______%
5.850.000,00
______%
12.259.863,00

______%
8.421.804,00

______%
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13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Зграда МЗ у ул. 4 јули бр.2
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МЗ у ул. Ренгенова бб
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МЗ у ул. Слободана
Пенезића бр. 25
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МЗ у ул. Матије Гупца бр.47
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МЗ у ул. Грачаничка бб
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МЗ у ул. Цетињска бб
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МК у село Барелић
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МК у село Бресница
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МК у село Буштрање
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МК у Големо село
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МК у село Д.Требешиње
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МК у село Д.Нерадовац
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МК у село Дреновац
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МК у село Дубница
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МК у село Ристовац
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МК у село Тибужде
-доплатак за амортизовану вредност
Зграда МК у селоЋуковац
-доплатак за амортизовану вредност

2.042.593,00
______%
2.070.373,00
______%
1.654.123,00
______%
5.029.245,00
______%
1.852.442,00
______%
992.440,00
______%
2.179.338,00
______%
15.866.924,00
______%
1.005.848,00
______%
3.077.909,00
______%
1.713.300,00
______%
734.272,00
______%
1.713.300,00
______%
1.240.550,00
______%
682.302,00
______%
550.705,00
______%
868.385,00
______%
УКУПНО:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈН бр.404-40/2019-07/1

41/66

2.

Ред.
број

Осигурање опреме од пожара и неких других опасности :

ОПРЕМА
Kaнцеларијска опрема -укупно
-Откуп амортизације
-излив воде из инсталације
-поплава и бујица високе воде
Комуникациона опрема-укупно
-Откуп амортизације
-излив воде из инсталације
Електронска и фотографска
опрема-укупно
-Откуп амортизације
-излив воде из инсталације
Опрема за домаћинство и
угоститељство- укупно
-Откуп амортизације

1.

2.

3.

4.

Набавна књиговодствена
вредност опреме на дан
31.12.2018. год.
8.176.520,00
______%
163.530,00
163.530,00
5.598.911,00
______%
111.978,00
5.155.459,00

Премија
у динарима
без ПДВ

_____%
103.109,00
588.684,00

______%
11.774,00

-излив воде из инсталације

УКУПНО:

3.

ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА (НА СУМУ ОСИГУРАЊА И «НА ПРВИ РИЗИК»)

Објекат 1: Зграда „ГУ Града Врања“ улица Краља Милана број 1, Врање
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Врста стакла у мм
4+12+4
4 мм у алум.и др.
6 мм - улазна врата
6мм- жуто стакло
6мм - помично
6мм - непомично

Површина у м²
50 на први ризик
80 – сума осиг.
12 – сума осиг.
15 – сума осиг.
20 – сума осиг.
30 – сума осиг.

Цена
стакла
по м²
2500
1000
10.000
2200
1600
1600

Сума
осигурања

Премија у
дин. без ПДВ

125.000
80.000
120.000
33.000
32.000
48.000

УКУПНА ПРЕМИЈА:
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Објекат 2: Зграда „Дом Културе“ улица 29.новембар бб, Врање
Ред.
број

Врста стакла у мм

1.

4 +12+6 термопан

1.1

За извођ. репарације у
отежаним условима за
термопан стак.

Површина у м²
80 на први ризик

Цена стакла
по м² у
динар.
3000

Сума
осигур.

Премија у
дин. без ПДВ

240.000
_____%

2.

6мм помично на врата

20 сума осиг.

1600

32.000

3.

4мм

50 сума осиг.

1000

50.000

4.

6мм непомично

20 сума осиг.

1600

32.000

УКУПНА ПРЕМИЈА:
Објекат 3: Зграда „Народни универзитет“ у улици Кнеза Милоша број 26, Врање
Ред.
број
1.

Врста стакла у мм
4мм

Површина у
м²
40 сума осиг.

Цена стакла
по м² у
динар.
1000

Сума осигурања

Премија у
дин. без ПДВ

40.000

УКУПНА ПРЕМИЈА:
Објекат 4: „Пословна зграда“ у улици Саве Ковачевића број 3, Врање
Ред.
број
1.

Врста стакла у мм

Површина у
м²
20 сума осиг.

4мм

Цена стакла
по м² у
динар.
1000

Сума осигурања

Премија у
дин. без ПДВ

20.000

УКУПНА ПРЕМИЈА:
Објекат 5: „Пословна зграда“ у улици Иве Лоле Рибара, Врање
Ред.
број
1.

Врста стакла у мм
4+16+4
ниско емисионо

Површина у
м²
100 сума осиг.

Цена стакла
по м² у
динар.
3500

Сума осигурања

Премија у
дин. без ПДВ

350.000

УКУПНА ПРЕМИЈА:
Објекат 6: „Месне заједнице (5 објеката)“
Ред.
број
1.

Врста стакла у мм
4мм (5х10)

Површина у
м²
50 сума осиг.

Цена стакла
по м² у динар.
1000

Сума
осигурања

Премија у
дин. без ПДВ

50.000

УКУПНА ПРЕМИЈА:
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Објекат 7: „Месна заједница у улици Матије Гупца
Ред.
број
1.

Врста стакла у мм
4+12+4

Површина у
м²

Цена стакла
по м² у динар.

15 сума осиг.

Сума
осигурања

2500

Премија у
дин. без ПДВ

37.500

УКУПНА ПРЕМИЈА:

Објекат 8: „Месне канцеларије (11 објеката)“
Ред.
број
1.

Врста стакла у мм
4 (6х11)

Површина у
м²
66 сума осиг.

Цена стакла
по м² у динар.
1000

Сума
осигурања
66.000

Премија у
дин. без ПДВ

УКУПНА ПРЕМИЈА:

Објекат 9: („локали -16 објеката)“ на разним локацијама по списку, у Врању
Ред.
број
1.

Врста стакла у мм
6 мм, (16х6)

Површина у
м²
96 сума осиг.

Цена стакла
по м² у динар.
1600

Сума
осигурања
153.600

Премија у
дин. без ПДВ

УКУПНА ПРЕМИЈА:
Објекат 10: „СТАНОВИ-ГАРСОЊЕРЕ- 4 стана“улица Милентије Поповића бр.1, у Врању
Ред.
број
1.

Врста стакла у мм
4+12+4
(4х10)

Површина у
м²
40 сума осиг.

Цена стакла
по м² у динар.
2500

Сума
осигурања
100.000

Премија у
дин. без ПДВ

УКУПНА ПРЕМИЈА:
Објекат 11: (Закупљени локал у згради „Грот“)“ у улици Немањина, у Врању
Ред.
број
1.

Врста стакла у мм
4 мм

Површина у
м²
15 сума осиг.

Цена стакла по
м² у динар.
1000

Сума
осигурања
15.000

Премија у
дин. без ПДВ

УКУПНА ПРЕМИЈА:
УКУПНА ПРЕМИЈА У СВИМ ОБЈЕКТИМА
_____________ ДИН. БЕЗ ПДВ.

ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД ЛОМА СТАКЛА ИЗНОСИ
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ОСИГУРАЊЕ ЛОМА МАШИНА СА ОТКУПЉЕНОМ АМОРТИЗАЦИЈОМ И ФРАНШИЗОМ

4.

Ред.
број

1

2

ОПРЕМА

Централно грејање у згради ГУ
- откуп амортизације

______%

- откуп франшизе

______%

Електроинсталација у згради
ГУ
- откуп амортизације
- откуп франшизе

3

Водоводна и канализациона
мрежа (унутар и изван објекта)
у ГУ
- откуп амортизације
- откуп франшизе

4

Централно грејање у зграду
Дома културе
- откуп амортизације
- откуп франшизе

5

6

______%
5.090.911,00

______%
______%
8.505.171,00
______%
______%

Водовод и канализациона
мрежа (унутар и изван објекта)
Дома културе
- откуп амортизације

3.402.068,00

-откуп франшизе
8

______%

5.103.102,00

Електроинсталација у згради
Народног универзитета
-откуп амортизације
Водоводна и канализациона
мрежа (унутар и изван објекта)
Народног универзитета
-откуп амортизације
-откуп франшизе

Премија у
динарима без ПДВ

10.181.822,00

Електроинсталација у згради
Дома културе
- откуп амортизације
- откуп франшизе

- откуп франшизе
7

Набавна књиговод.
вредност опреме са
откупом
амортизације и
франшизе на дан
31.12.2018. године
15.272.733,00

______%
______%

______%
______%
485.195,00
______%
______%
242.597,00

______%
______%
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9

Електроинсталација у МЗ у
улици Матије Гупца
- откуп амортизације
- откуп франшизе

10

11

Електроинсталације у
пословној згради у ул. Саве
Ковачевића
- откуп амортизације

558.000,00

Водоводна и канализациона
мрежа (унутар и изван објекта)
у пословној згради у ул. Саве
Ковачевића
-откуп амортизације
Електроинсталација у
пословној згради у ул.
И.Л.Рибара
- откуп амортизације
- откуп франшизе

14

Водоводна и канализациона
мрежа (унутар и изван објекта)
у пословној згради у ул.
И.Л.Рибара
- откуп амортизације
- откуп франшизе

15

Електроинсталација у МК
(11 објеката)
- откуп амортизације
- откуп франшизе

16

______%
837.000,00

-откуп франшизе
13

______%

Централно грејање у пословној
згради у ул. Саве Ковачевића
- откуп амортизације
- откуп франшизе

- откуп франшизе
12

201.170,00

Лом машина у свим објектима
Градске управе
- откуп амортизације
- откуп франшизе

______%
______%

______%
______%
279.000,00

______%
______%
6.462.555,00

______%
______%
3.231.277,00

______%
______%
1.481.642,00
______%
______%
1.400.000,00
______%
______%
УКУПНО:
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4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСИГУРАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНАРА И ОПРЕМЕ У САСТАВУ
РАЧУНАРА

Ред.
број
1.

1.1.
1.2.

Предмет осигурања

Сума
осигурања

Пожар

Видови осигурања
лом
крађа комбиновано

Рачунари и рачунарска
опрема на уговорену
књиговодствену
вредност за све објекте
градске управе на дан
18.564.434,00
31.12.2018. године
(250
рачунара
са
опремом).
Откуп амортиз. _____ %
Откуп франш. _____ %
ПРЕМИЈА:
УКУПНА ПРЕМИЈА:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈН бр.404-40/2019-07/1

47/66

5. Осигурање моторних возила (АУТО КАСКО)
1. VRVR -111 путнички аутомобил (SUPERB 2.0 TDI AMBITON) прилог читач
саобраћајне дозволе
Сума осигурања 1.248.827,00 динара
-потпуни каско са 0% учешћа у штети,
-са ризиком крађе у земљи и иностранство.
Премија возила износи ____________ динара без ПДВ.
„Ауто-незгода“ на осиг. суму по једном рег. месту за случај:
- смрти - 100.000,00 динара;
- инвалидитет –200.000,00 динара;
- возач „професионалац“;
- 4 путника
Премија осигурање путника износи ____________ динара без ПДВ.
Укупна премија путничког возила VRVR- 111 износи ___________динара без ПДВ.
2. VR052-CО путнички аутомобил (DACIA DUSTER PH 2 BASE 1.6 16V 4X4)
прилог читач саобраћајне дозволе
Сума осигурања 616.358,00 динара
-потпуни каско са 0% учешћа у штети
Премија возила износи ____________ динара без ПДВ.
„Ауто-незгода“ на осиг. суму по једном рег. месту за случај:
- смрти - 100.000,00 динара;
- инвалидитет – 200.000,00 динара;
- возач „професионалац“;
- 4 путника
Премија осигурање путника износи ____________ динара без ПДВ.
Укупна премија путничког возила VR052- CО износи ___________динара без ПДВ.
3. VR077-АЕ путнички аутомобил (DACIA DUSTER Cool 1.6 16V 4X4) ) прилог
читач саобраћајне дозволе
Сума осигурања 484.547,00 динара
-потпуни каско са 0% учешћа у штети
Премија возила износи ____________ динара без ПДВ.
„Ауто-незгода“ на осиг. суму по једном рег. месту за случај:
- смрти - 100.000,00 динара;
- инвалидитет – 200.000,00 динара;
- возач „професионалац“;
- 4 путника
Премија осигурање путника износи ____________ динара без ПДВ.
Укупна премија путничког возила VR077-AEизноси ___________динара без ПДВ.
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4. VR040-KM путнички аутомобил (DACIA SANDERO STEPWAY 1.6MPI) прилог
читач саобраћајне дозволе
Сума осигурања 344.099,00 динара
-потпуни каско са 0% учешћа у штети;
Премија возила износи ____________ динара без ПДВ.
„Ауто-незгода“ на осиг. суму по једном рег. месту за случај:
- смрти - 100.000,00 динара;
- инвалидитет – 200.000,00 динара;
- возач „професионалац“;
- 4 путника
Премија осигурање путника износи ____________ динара без ПДВ.
Укупна премија путничког возила VR040-KM износи ___________динара без ПДВ.
5.VR040-KP путнички аутомобил (DACIA SANDERO STEPWAY 1.6MPI) прилог
читач саобраћајне дозволе
Сума осигурања 344.099,00 динара
-потпуни каско са 0% учешћа у штети;
Премија возила износи ____________ динара без ПДВ.
„Ауто-незгода“ на осиг. суму по једном рег. месту за случај:
- смрти - 100.000,00 динара;
- инвалидитет – 200.000,00 динара;
- возач „професионалац“;
- 4 путника
Премија осигурање путника износи ____________ динара без ПДВ.
Укупна премија путничког возила VR040-KP износи ___________динара без ПДВ.
6. VR077-AH путнички аутомобил (DACIA SANDERO STEPWAY 1.6MPI)
Сума осигурања 327.969,00 динара
-потпуни каско са 0% учешћа у штети;
Премија возила износи ____________ динара без ПДВ.
„Ауто-незгода“ на осиг. суму по једном рег. месту за случај:
- смрти - 100.000,00 динара;
- инвалидитет – 200.000,00 динара;
- возач „професионалац“;
- 4 путника
Премија осигурање путника износи ____________ динара без ПДВ.
Укупна премија путничког возила VR077-AH износи ___________динара без ПДВ.
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7. VR027-AN путнички аутомобил (OPEL ASTRA CLASSIC 1.4)
Сума осигурања 224.971,00 динара
-потпуни каско са 0% учешћа у штети;
Премија возила износи ____________ динара без ПДВ.
„Ауто-незгода“ на осиг. суму по једном рег. месту за случај:
- смрти - 100.000,00 динара;
- инвалидитет – 200.000,00 динара;
- возач „професионалац“;
- 4 путника
Премија осигурање путника износи ____________ динара без ПДВ.
Укупна премија путничког возила VR027-AN износи ___________динара без ПДВ.
8. VR006-CS путнички аутомобил (FIAT PUNTO CLASSIC )
Сума осигурања 197.956,00 динара
-потпуни каско са 0% учешћа у штети;
Премија возила износи ____________ динара без ПДВ.
„Ауто-незгода“ на осиг. суму по једном рег. месту за случај:
- смрти - 100.000,00 динара;
- инвалидитет – 200.000,00 динара;
- возач „професионалац“;
- 4 путника
Премија осигурање путника износи ____________ динара без ПДВ.
Укупна премија путничког возила VR077-AH износи ___________динара без ПДВ.

9. VR073-NK путнички аутомобил (FIAT PUNTO CLASSIC)
Сума осигурања 197.957,00 динара
-потпуни каско са 0% учешћа у штети;
Премија возила износи ____________ динара без ПДВ.
„Ауто-незгода“ на осиг. суму по једном рег. месту за случај:
- смрти - 100.000,00 динара;
- инвалидитет – 200.000,00 динара;
- возач „професионалац“;
- 4 путника
Премија осигурање путника износи ____________ динара без ПДВ.
Укупна премија путничког возила VR073-NK износи ___________динара без ПДВ.
УКУПНА
ПРЕМИЈА
АУТО
_________________ДИНАРА БЕЗ ПДВ.

КАСКО

ОСИГУРАЊА
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1:
Ред.
броj

Појединачна и укупна
вредност свих видова
осигурања у динарима без
ПДВ-а

ВРСТА ОСИГУРАЊА

1.

Осигурање грађевинских објеката и опреме од пожара и неких
других опасности

2.

Осигурање стакла од лома ( на суму осигурања
и «на први ризик»)

3.

Осигурање лома машина са откупљеном амортизацијом и
франшизом

4.

Осигурање рачунара и рачунарске опреме са откупљеном
амортизацијом и франшизом

5.

Осигурање моторних возила(ауто каско)
УКУПНО:

Укупна премија без ПДВ-а у динарима
Укупна премија са ПДВ-ом у динарима
Рок плаћања премије
Рок важења понуде
Рок исплате штете
Ажурност у решавању штета
Рок одазива проценитеља на увиђај штетног
догађаја од тренутка пријављивања електронским
путем
Рок за достављање наручиоцу извештајa
(записник) од стране проценитеља о извршеном
увиђају штетног догађаја је:

Датум
_______________________


до 45 дана на 12 месечних рата без камате од
испостављања фактуре
_______ дана од дана јавног отварања понуда
_______ дана од дана комплетирања документације од
стране Наручиоца
_____% ажурности у решавању штете за 2018. годину
____часа од момента пријаве осигураног случаја
електронским путем од стране наручиоца
______ радна дана од дана пријема пријаве штете
електронским путем

Понуђач
____________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни све тражене ставке у табелама потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити и потписати образац понуде.Образац попуњава и потписује власник или законски
заступник понуђача који је уписан у регистар АПР што доказује прилогом истог, или овлашћено
лице понуђача који уз понуду прилаже документ о овлашћењу са свим радњама у поступку .
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2.
Понуда бр _______________ од __________________ за јавну набавку услуга –осигурање
запослених ГУ Града Врања, партија 2, ЈН бр. 404-40/2019-07/1.
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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1. Колективно осигурање запослених лица од последица несрећног случаја
(незгода) 100% током 24 часа као и допунско здравствено осигурање (теже
болести и хирушке интервенције)
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ
Смрт несрећним случајем
Инвалидност
Теже болести
Хируршке интервенције

СУМА
ОСИГУРАЊА
200.000,00
400.000,00
300.000,00
150.000,00

Број
радника

Премија у
динарима без
ПДВ-а

270
270
270
270
УКУПНО:

Укупна премија без ПДВ-а у динарима
Укупна премија са ПДВ-ом у динарима
Рок плаћања премија
Рок важења понуде
Рок исплате штете
Ажурност у решавању штета

Датум
_______________________

до 45 дана на 12 месечних рата без камате од
испостављања фактуре
_______ дана од дана јавног отварања понуда
_______ дана од дана комплетирања медицин.
документације од стране Наручиоца
_____% ажурности у решавању штете за 2018.
годину

Понуђач
____________________

Напомене: У Обрасцу понуде понуђач мора да попуни све наведене ставке у табели и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.Образац попуњава и
потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР што
доказује прилогом истог, или овлашћено лице понуђача који уз понуду прилаже документ о
овлашћењу са свим радњама у поступку .
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА (мора да се попуни, печатира и потпише)

УГОВОР
о набавци услуге осигурања имовине
Закључен између:
1. Град Врање-Градска управа Града Врања , улица Краља Милана број 1,17501
Врање, ПИБ:100548456, Матични број: 071797150000, Шифра делатности:8411, жиро рачун:
840-22640-11 код Управе за трезор, телефон: 017/402-300, кога заступа Градоначелник Др
Слободан Миленковић (у даљем тексту: Наручилац),
и
2.
________________________________________________________»,
улица,
____________________, број.______ , _________ ___________. Матични број понуђача
____________,
ПИБ
____________,
жиро
рачун
и
банка
_______________________________________ , Тел: _________, кога заступа директор
____________ (у даљем тексту : Осигуравач)
Основ уговора:
ЈНМВ, број: 404-40/2019-07/1
Број и датум одлуке о додели уговора: 404-40/2019-07/1 од _____________
Понуда изабраног понуђача бр.__________. од ___ . ___. 2018. године.
Члан 1.
Предмет уговора
Предмет уговора је јавна набавка услуга осигурања имовине Града Врања-Градске управе
Града Врања, а у складу са захтевом Наручиоца и усвојеном понудом Осигуравача број
_______________ од _______________године која је саставни део овог уговора .
Члан 2.
Јавна набавка осигурања имовине састоји се од:
1. Осигурање грађевинских објеката и опреме од пожара и неких других опасности
2. Осигурање стакла од лома ( на суму осигурања и « на први ризик»)
3. Осигурање лома машина са откупљеном амортизацијом и франшизом
4. Осигурање рачунара и рачунарске опреме са откупљеном амортизацијом и франшизом
5. Осигурање моторних возила (АУТО КАСКО)
Врста и опис услуга наведени су у делу конкурсне документације-опис структуре цена која је
саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговорена премија
Укупна висина премије осигурања имовине по свим видовима износи ________________
динара без ПДВ, односно _____________ динара са ПДВ за период од 12 месеци.
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Ред.
броj
1.

ВРСТА ОСИГУРАЊА
Осигурање грађевинских објеката и опреме
од пожара и неких других опасности

2.

Осигурање стакла од лома ( на суму осигурања и «на
први ризик»)

3.

Осигурање лома машина са откупљеном амортизацијом
и франшизом

4.

Осигурање Рачунара и рачунарске опреме са
откупљеном амортизацијом и франшизом

5.

Осигурање моторних возила(ауто каско)

Појединачна и укупна премија свих
видова осигурања у динарима без ПДВ

УКУПНО У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ :
УКУПНО У ДИНАРИМА СА ПДВ:

Висина премије осигурања може да се усклађује са променом вредности добара, а све према
условима која су коришћена приликом сачињавања Понуде број______ од ___________2019.
године.
Осигуравач је дужан да под истим условима и на исти начин како је исказао у својој понуди
која је саставни део конкурсне документације осигура и новостечену имовину, Осигураника у
време трајања овог уговора и састави Анекс уговора о томе у складу са Законом о јавним
набавкама и у оквиру предвиђених средстава планом јавних набавки највише до 5% од укупно
уговорене вредности.
Члан 4.
Рок трајања уговора
Уговор о осигурању ступа на снагу од 03.07.2019. године и траје до 03.07.2020. године.
Уговор престаје да важи истеком периода на који је закључен, уколико не дође до примена по
Закону о буџетском плаћању Одредбе из члана 9.став 2. и члана 7. овог Уговора.
Члан 5.
Обавеза Осигуравача
На основу овог Уговора Осигуравач ће издати Наручиоцу полису, обрачун и фактуру са
премијом и обрачунатим ПДВ-ом за све видове осигурања по спецификацији из понуде као и
услове опште и посебне за видове осигурања који су тражени конкурсном документацијом у
табели за додатне услове.
Издата полиса Осигуравача важи само уз услове из овог уговора у противном Наручилац није у
обавези да потпише полису по условима понуђача који нису дати у понуди и дужан је да је
исправи по налогу Наручиоца.
Члан 6.
Рок одазива проценитеља на увиђај од тренутка пријављивања одштетног захтева наручиоца
електронским путем (телефон, факс или мејла) је најдужe ............ часа од стране стручног лица
изабраног понуђача неопходних за утврђивање права на накнаду и висину штете.
Осигуравач је у обавези, да у року од .......... радна дана, од момента пријема пријаве штете,
достави наручиоцу извештај (записник) проценитеља, на основу утврђеног штетног догађаја.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈН бр.404-40/2019-07/1

57/66

Члан 7.
Раскид уговора
Свака уговорна страна може једнострано раскинути Уговор и пре истека рока на који је
закључен, у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје
уговором преузете обавезе, писменим захтевом, уз отказни рок од 30 (тридесет) дана.
Члан 8.
Средство финансијског обезбеђења
Осигуравач коме се додели уговор ове јавне набавке уз потписивања уговора у обавези је да
Наручиоцу достави бланко меницу, потписану, попуњену без износа, и печатирану од стране
Осигуравача, наплативу на први позив, безусловну и без права на приговор, за добро извршење
посла“ у висини од 10% од вредности уговорене укупне премије из члана 3. овог уговора.
Уз меницу осигуравач доставља менично овлашћење у корист Наручиоца, фотокопију картона
депонованих потписа и Потврду о регистрацији менице у НБС.
Меница за добро извршење посла важи 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење
посла.
Наручилац може да активира меницу у случају да Осигуравач не испуњава обавезе преузете
потписивањем овог уговора.
Члан 9.
Начин плаћања
Плаћање се врши до 45 дана од момента издавања фактуре у 12 месечних рата без камата.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Одлуком о буџету за 2019. годину („Сл.
гласник Града Врања“, број 37/2018). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години,
вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се
уређује буџет за 2019. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора зависиће од
обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2020. годину. У
супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на жиро рачун понуђача.
Члан 10.
Учешће подизвођача(подосигуравача)
Осигуравач
ће
део
уговорених
услуга
извршити
преко
подизвођача
________________________(назив подизвођача), са седиштем у ___________, ПИБ _________
матични
број_________
односно
у
групи
понуђача
коју
чине
____________________________(назив
групе
понуђача),
са
седиштем
у
_____________________________ ПИБ_________,матични број _______(попуњава само онај
понуђач који учествује са подизвођачем-подосигуравачем).
Осигуравач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за услуге
извршене од стране подизвођача- подосигуравача), као да их је сам извео.
Осигуравач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са
осталим понуђачима из групе понуђача.
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Члан 11.
Прилози и саставни делови уговора:
- Прилог бр. 1. Конкурсна документација, Прилог бр. 2. Понуда Осигуравача, Прилог бр. 3.
финансијско обезбеђење – меница са меничним овлашћењем, „за добро извршење посла“,
фотокопија картона депонованих потписа и Потврда о регистрацији менице у НБС.
Члан 12.
Спорови
Уговорне стране су сагласне да се на све што овим уговором није предвиђено примењују
одредбе Закона о облигационим односима.
За сва спорна питања која могу настати током примене овог Уговора, уговорне стране решавају
споразумно, а уколико у томе не успеју, надлежан за решавање спора биће стварно и месно
надлежан суд у Лесковцу, судска јединица у Врању.
Члан 13.
Завршне одредбе
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне
стране.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
Осигуравачем, као и да ако Осигуравач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, може представљати негативну референцу
према члану 82. став 1. тачка 3. ЗЈН.

ЗА НАРУЧИОЦА
Градоначелник
Др Слободан Миленковић
______________________

ЗА ОСИГУРАВАЧА
Директор

__________________
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МОДЕЛ УГОВОРА (мора да се попуни, печатира и потпише)
УГОВОР
о набавци услуге осигурања запослених
Закључен између:
1. Град Врање-Градска управа Града Врања , улица Краља Милана број 1,17501
Врање, ПИБ:100548456, Матични број: 071797150000, Шифра делатности: 8411, жиро рачун:
840-22640-11 код Управе за трезор, телефон: 017/402-300, кога заступа Градоначелник Др
Слободан Миленковић (у даљем тексту: Наручилац),
и
2.
________________________________________________________»,
улица,
____________________, број.______ , _________ ___________. Матични број понуђача
____________,
ПИБ
____________,
жиро
рачун
и
банка
_______________________________________ , Тел: _________, кога заступа директор
____________ (у даљем тексту : Осигуравач)
Основ уговора:
ЈНМВ, број: 404-40/2019-07/1
Број и датум одлуке о додели уговора: 404-40/2019-07/1 од _____________
Понуда изабраног понуђача бр.__________. од ___ . ___2019. године.
Члан 1.
Предмет уговора
Предмет уговора је јавна набавка услуга осигурања запослених у Градској управи Града Врања,
а у складу са захтевом Наручиоца и усвојеном понудом Осигуравача број _______________ од
_______________године која је саставни део овог уговора .
Члан 2.
Јавна набавка осигурања запослених састоји се од колективног осигурања запослених од
последица несреће (незгоде) и допунско здравствено осигурање и то:
1. Смрт настала услед несрећног случаја (незгоде);
2. Инвалидитет (који је настао у разним повредама);
3. Теже болести настале у току трајања осигурања и
4. Хируршке интервенције за време трајања осигурања.
Члан 3.
Уговорена вредност
Укупна висина премије осигурања запослених износи:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ

СУМА
ОСИГУРАЊА

Број
радника

Смрт несрећним случајем
Инвалидност
Теже болести
Хируршке интервенције

200.000,00
400.000,00
300.000,00
150.000,00

270
270
270
270

Премија у
динарима без
ПДВ

УКУПНО:
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Осигурање запослених не подлеже систему ПДВ.
Висина премије је фиксна и не може се променити све до трајања уговора.
Члан 4.
Трајање уговора
Уговор о осигурању ступа на снагу од 03.07.2019. године и траје до 03.07.2020. године.
Уговор престаје да важи истеком периода на који је закључен, уколико не дође до примена по
Закону о буџетском плаћању Одредбе из члана 9.став 2. и члана 7. овог Уговора.
Члан 5.
Обавезе осигуравача
На основу овог Уговора Осигуравач ће издати Наручиоцу полису, обрачун , фактуру са
уговореном премијом и услове опште и посебне за видове осигурања који су тражени
конкурсном документацијом у табели додатних услова.
Члан 6.
Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја, осигуранику исплати накнаду штете
која не може бити дужа од ............ дана, рачунајући од дана пријема комплетне медицинске
документације.
Члан 7.
Раскид уговора
Свака уговорна страна може једнострано раскинути Уговор и пре истека рока на који је
закључен, у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје
уговором преузете обавезе, писменим захтевом , уз отказни рок од 30 (тридесет) дана.
Члан 8.
Средство финансијског обезбеђења
Осигуравач коме се додели уговор ове јавне набавке пре потписивања уговора у обавези је да
Наручиоцу достави бланко меницу, потписану, попуњену без износа, и печатирану од стране
Осигуравача , наплативу на први позив, безусловну и без права на приговор, за добро извршење
посла у висини од 10% од вредности уговорене укупне премије из члана 3. овог уговора.
Уз меницу осигуравач доставља менично овлашћење у корист Наручиоца, фотокопију картона
депонованих потписа и Потврду о регистру менице у НБС.
Меница за добро извршење посла важи 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење
посла.
Наручилац може да активира меницу у случају да Осигуравач не испуњава обавезе преузете
потписивањем овог уговора.
Члан 9.
Начин плаћања
Плаћање се врши до 45 дана од момента издавања фактуре у 12 месечних рата без камата.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Одлуком о буџету за 2019. годину („Сл.
гласник Града Врања“, број 37/2018). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години,
вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се
уређује буџет за 2019. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора зависиће од
обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2020. годину. У
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супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на жиро рачун понуђача.
Члан 10.
Учешће подизвођача(подосигуравача)
Осигуравач
ће
део
уговорених
услуга
извршити
преко
подизвођача
________________________(назив подизвођача), са седиштем у ___________, ПИБ _________
матични
број_________
односно
у
групи
понуђача
коју
чине
____________________________(назив
групе
понуђача),
са
седиштем
у
_____________________________ ПИБ_________,матични број _______(попуњава само онај
понуђач који учествује са подизвођачем).
Осигуравач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за услуге
извршене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Осигуравач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са
осталим понуђачима из групе понуђача.
Члан 11.
Прилози и саставни делови уговора:
- Прилог бр. 1 Конкурсна документација, Прилог бр. 2 Понуда Осигуравача, Прилог бр. 3
финансијско обезбеђење – меница са меничним овлашћењем, „за добро извршење посла“,
фотокопија картона депонованих потписа и Потврде о регистру менице у НБС.
Члан 12.
Спорови
Уговорне стране су сагласне да се на све што овим уговором није предвиђено примењују
одредбе Закона о облигационим односима.
За сва спорна питања која могу настати током примене овог Уговора, уговорне стране решавају
споразумно, а уколико у томе не успеју, надлежан за решавање спора биће стварно и месно
надлежан суд у Лесковцу, судска јединица у Врању.
Члан 13.
Завршне одредбе
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне
стране.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
Осигуравачем, као и да ако Осигуравач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, може представљати негативну референцу
према члану 82. став 1. тачка 3. ЗЈН.

ЗА НАРУЧИОЦА
Градоначелник
Др Слободан Миленковић
______________________

ЗА ОСИГУРАВАЧА
директор

__________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач.................. …………………………….......................(навести назив понуђача), доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
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: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум
__________

Понуђач
___________
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X ИЗЈАВА О ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ……………………............................................
понуђача), даје

(назив

Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за јавну набавку
услуга осигурања_______________________________ (уписати „имовине“ или „запослених“
или „имовине и запослених“ у зависности како понуђач учествује), број ЈН 404-40/2019-07/1
Града Врања-Градске управе Града Врања, подноси независну понуду, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место: ___________
Датум: ___________

Понуђач
__________________

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 ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача.
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XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ МЕНИЦЕ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ћу у тренутку
потписивања уговора за јавну набавку услуга осигурања _______________________________
( уписати „имовине“ или „запослених“ или „имовине и запослених“ у зависности како понуђач
учествује) , број ЈН 404-40/2019-07/1, предати наручиоцу ____(уписати колико се менице
прилажу) бланко соло меницу са меничним овлашћењем, потписану, оверену и попуњену, без
износа, са меничним овлашћењем на 10% од укупне процењене вредности наручиоца, за добро
извршење посла, неопозиву, наплативу на први позив и без права на приговор са роком који је
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење услуге рачунајући и рок
гаранције.
Уз меницу и менично овлашћење прилажем и копију картона депонованих потписа и потврду
банке о регистрацији менице која се прилаже.

Место: _____________
Датум: ______________

Понуђач
________________

НАПОМЕНА: Изабрани понуђач може уз уговор да донесе једну меницу за обе партије а може
и посебно за сваку од партија уколико се уговор додели једном понуђачу за обе партије.
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Град Врање-Градска управа Града Врања, (Поверилац)
Седиште: Врање, Краља Милана 1
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и
овлашћујемо Град Врање-Градску управу Града Врања, улица Краља Милана 1, 17501 Врање
као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне
вредности неизвршене услуге( за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по
основу уговора) за ЈНМВ 404-40/2019-07/1, а по основу доброг извршења посла.
Рок важења ове менице је од _________ 2019. године до ______________ године.
Овлашћујемо Град Врање-Градску управу Града Врања, Краља Милана 1, као
Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «без протеста» и трошкова, вансудски,
може извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на
рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са
рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника,
а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења
____________________________

М.П.

Дужник - издавалац
менице
____________________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
ЈН бр.404-40/2019-07/1

66/66

