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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца:
Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Шифра делатности:
Број рачуна:

Предшколска установа „Милица Ножица“
Улица Владе Даниловић бр.9, 14000 Ваљево
101499241
07097069
8510
840-57667-78

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка услуга спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15),
Подзаконским актима и Одлуком о покретању поступка бр. 949 од 31.01.2018. године.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су услуге осигурања.
Назив и ознака из општег речника набавке: 66510000 - услуге осигурања.
1.4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач чија је понуда
прва приспела.
1.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Сва заинтересована лица кокнкурсну документацију могу лично преузети на
адреси наручиоца: ПУ „Милица Ножица“ града Ваљева, улица Владе Даниловић бр.9,
14000 Ваљево, од 12,00 до 14,00 часова, уз овлашћење за преузимање конкурсне
документације.
Конкурсна документација се може преузети и на Порталу јавних набавки и
интернет страни наручиоца.
1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком
спецификациом наручиоца који је саставни део конкурсне документације.
Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште у затвореној
коверти.
На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен „Помоћни образац“ (ПО1,
страна 41 конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу,
адреси, броју телефона, емаил адреси и имену и презимену овлашћеног лица за
контакт.
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.
Рок за подношење понуда је 14.02.2018.год. до 10,00 часова.
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу наручиоца
до 14.02.2018.год. до 10,00 часова, на адресу ПУ „Милица Ножица“, улица Владе
Даниловић бр. 9, 14000 Ваљево.
Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или
опозове своју понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена
понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку услуга осигурање запослених, деце,
имовине и возила ЈН бр. 1.2.1/2018. Понуђач је дужан да јасно назначи која
документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за
подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове своју понуду.
1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда биће одржано 14.02.2018. у 10,30 часова, на адреси: ПУ
„Милица Ножица“, улица Владе Даниловић бр. 9, 14000 Ваљево.
Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.
О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују
председник и чланови комисије и присутни представници понуђача.
Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда,
копија записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.
1.8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају
писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда.
1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је осам дана од дана отварања
понуда.
1.10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Контакт особа за преузимање конкурсне документације је Иван Лазаревић,
телефон 014/221-173.
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена
на српском језику.
Поступак отварања понуда води се на српском језику.
2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном
документацијом, као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкункурсне
документације, и то:
О Б Р А С Ц И:
1.
2.
3.

Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 1. ЗЈН...
Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 2. ЗЈН...
Подаци о понуђачу .............................................................

Образац бр. 1
Образац бр. 2
Образац бр. 3

4.

Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде ...........................................................

Образац бр. 4

5.

Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем ............

Образац бр. 5

6.

Изјава о ангажовању подизвођача ....................................

Образац бр. 5а

7.

Подаци о подизвођачу ........................................................ Образац бр. 5б

8.

Подаци о понуђачу који је учесник у зајеничкој понуди ...

Образац бр. 6

9.

Изјава чланова групекоји подносе заједничку понуду …

Образац бр. 6а

10. Изјава о независној понуди ................................................

Образац бр. 7

11. Трошкови израде понуде ...................................................

Образац бр. 8

12. Структура цена ...................................................................

Образац бр. 9

13. Образац понуде ..................................................................

Образац бр. 10

14. Модел уговора ....................................................................

Образац бр. 11

2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуда мора бити састављена тако да понуђач све захтеване податке упише у
обрасце који су саставни део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна,
недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом
и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком,
пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако бељење или подебљавање
бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.
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Пожељно је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу
накнадно уметати.
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац
овери печатом и потпише и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац
мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача - носиоца посла.
2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем
пре истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у
засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком
“Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив понуде” за Јавну набавку услугаОсигурање запослених, деце, имовине и возила бр. 1.2.1/2018 (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и
контакт особу.
Измена допуна или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког
радног дана од 08,00 до 14,00 часова, на адресу наручиоца.
Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно
који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да
допуњује мења или опозове своју понуду.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена
у динарском износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се
корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним
ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након
извршене измене понуде.
2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
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.
2.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери
подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50 % и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без
обзира на број подизвођача.
Јавна набавка услуга мале вредности
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2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5)
истог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је непоходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
2.9. ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
Плаћање премије је месечно у једнаким ратама.
Премија се обрачунава на период од годину дана.
Премија осигурања мора бити изражена у динарима без пореза на додату
вредност и иста је фиксна до извршења уговора.
Премију је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално
изражена цена има предност у случају несагласности.
2.10. УВИЂАЈ ШТЕТНОГ ДОГАЂАЈА
Понуђач је у обавези да у року од једног дана по пријави (телефонски или
писмено) изађе и изврши увиђај насталог штетног догађаја. Уколико не изађе дужан је
да прихвати обрачун наручиоца о насталом штетном догађају и изврши исплату.
2.11. РОК ИСПЛАТЕ ШТЕТЕ
Исплата штете је у року од 5 дана од дана добијања докумената потребних за
ликвидацију.
2.12. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до
отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.

Јавна набавка услуга мале вредности
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2.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуде, на е-mail: nabavke.pumn@gmail.com
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од стране
понуђача, додатне информације објави на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа,
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
2.13. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ
Рок важности понуде je 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
2.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ ОД
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
2.15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач чија је понуда
прва приспела.
2.16. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је осам дана
од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора, наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки.
2.17. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор са понуђачем којем је додељен уговор биће закључен у року од осам
дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
2.18. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права,
може уложити захтев за заштиту права понуђача уз уплату прописане таксе, у току
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, односно поступити у
складу са одредбама члан 148. – 153. Закона о јавним набавкама које уређују поступак
заштите права понуђача.
2.19. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка услуга мале вредности
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Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте
буџетске године, односо наредних шест месеци.
2.20. ТРОШКОВИ 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 уколико их је наручилац тражио, 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.
2.21. ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

Јавна набавка услуга мале вредности
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3. УПУСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12 14/15 и 68/15), а испуњеност наведених услова,
понуђач доказује потписивањем изјаве у складу са чланом 77. став 4. истог Закона.

Обавезни услови

1) Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2) Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски заступник
нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
4) Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији.
5) Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом;

Доказивање испуњености обавезних услова
Правно лице:
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
Без обзира на датум издавања извода
2) Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду,
Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може
се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним
доспелим порезима и доприносима,
Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима
и доприносима на локалном нивоу или
Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за
приватизацију.
Јавна набавка услуга мале вредности
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Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5) За предметну јавну набавку, овај услов је непримењљив.
Предузетник:
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
Без обзира на датум издавања извода
2) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може
се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним
доспелим порезима и доприносима,
Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима
и доприносима на локалном нивоу или
Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за
приватизацију.
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5) За предметну јавну набавку, овај услов је непримењљив.
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
одношења одлуке, осносно залључења уговора.

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року
од пет дана од пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал
или оверену копију доказа. Уколико то не учини, његова понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.

Јавна набавка услуга мале вредности
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Образац бр. 1

Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама
Назив и седиште фирме:
Адреса и седиште:
Матични број:
ПИБ:
Датум:
У својству овлашћеног лица, дајем
ИЗЈАВУ
Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо услове из чл.
75. став 1. ЗЈН („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и позива за прикупљање понуда за избор
најповољнијег понуђача за Јавну Набавку услуга „Осигурање запослених, деце, имовине и
возила“ бр. 1.2.1/2018, према конкурсној документацији за прикупљање понуда и то:
 да смо регистровани код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 да пре објављивања позива, понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и да доказ о испуњености услова није старији
од два месеца пре отварања понуда;
 да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и да доказ о
испуњености услова није старији од два месеца пре отварања понуда;
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности ЈН.бр. 1.2.1/2018 код
Наручиоца - ПУ „Милица Ножица“, улица Владе Даниловић бр.9, 14000 Ваљево и у друге сврхе се не
може користити.
У случају потребе, а на захтев Наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву.

Место и датум
__________________________

Јавна набавка услуга мале вредности

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 2
Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
Назив и седиште фирме:
Адреса и седиште:
Матични број:
ПИБ:
Датум:
У својству овлашћеног лица, дајем
ИЗЈАВУ
Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо услове из чл.
75. став 2. ЗЈН (,,Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и позива за прикупљање понуда за избор
најповољнијег понуђача за Јавну Набавку услуга „Осигурање запослених, деце, имовине и
возила“, бр. 1.2.1/2018, према конкурсној документацијза прикупљање понуда и то:
 да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности ЈН.Бр. 1.2.1/2018 код
Наручиоца ПУ „Милица Ножица“ улица Владе Даниловића бр.9, 14000 Ваљево и у друге сврхе се не може
користити.
У случају потребе, а на захтев Наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву.

Место и датум
__________________________

Јавна набавка услуга мале вредности

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Одговорна особа /потписник уговора/
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун понуђача
Пословна банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача

Датум: _______________

Јавна набавка услуга мале вредности

М.П.

________________________
/ потпис овлашћеног лица /
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Образац бр. 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да
је понуду за јавну набавку услуга - осигурање запослених, деце, имовине и возила
ЈН бр. 1.2.1/2018, саставио и потписао

_______________________________________________________________________
(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потпиусивање понуде)

у име и за рачун понуђача __________________________________________________

Датум: _________________

Јавна набавка услуга мале вредности

М.П.

________________________
/ потпис овлашћеног лица или
овлашћеног члана групе понуђача /
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Образац бр. 5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за
јавну набавку услуга – осигурање запослених, деце, имовине и возила бр. ЈН.
1.2.1/2018, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Датум: _______________

Јавна набавка услуга мале вредности

М.П.

________________________
/ потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 5а

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке услуга – осигурање запослених, деце, имовине
и возила бр. ЈН 1.2.1/2018, ангажоваћемо следеће подизвођаче:
Назив подизвођача

Датум: _______________

Позиција добара које извршава

М.П.

Учешће
подизвођача

________________________
/ потпис овлашћеног лица/

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач
наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице
подизвођача.

Јавна набавка услуга мале вредности

страна 17 од 43

Предшколска установа „Милица Ножица“

ЈН: бр. 1.2.1/2018

Образац бр. 5б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Одговорна особа / потписник уговора/
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун подизвођача
Пословна банка
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача

Датум: _______________

М.П.

________________________
/ потпис овлашћеног лица/

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који
понуду подносе са подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Јавна набавка услуга мале вредности
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Образац бр. 6

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Одговорна особа / потписник уговора/
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун понуђача
Пословна банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача

Датум: _______________

М.П.

________________________
/ потпис овлашћеног лица/

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је
потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Јавна набавка услуга мале вредности
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Образац бр. 6а
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку услуга осигурање запослених, деце, имовине и возила бр. ЈН 1.2.1/2018
Овлашћујемо члана групе - носиоца посла _____________________________________
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И
СЕДИШТЕ,
(АДРЕСА) ЧЛАНА
ГРУПЕ

ПОЗИЦИЈЕ КОЈЕ
ЋЕ ИЗВРШИТИ
ЧЛАН ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА
ГРУПЕ У
ПОНУДИ
(процентуално)

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ
Потпис одговорног лица:

Овлашћеничлан:
______________________
м.п.
Потпис одговорног лица:
Члан групе:
______________________
м.п.
Потпис одговорног лица:
Члан групе:
______________________
м.п.
Потпис одговорног лица:
Члан групе:
______________________
м.п.
Потпис одговорног лица:
Члан групе:
______________________
м.п.

Датум: ______________________
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе
понуђача.

Јавна набавка услуга мале вредности
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Образац бр. 7

ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ
за учешће у поступку јавне набавке услуга мале вредности – осигурање запослених,
деце, имовине и возила бр. ЈН 1.2.1/2018 подносимо независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _______________

М.П.

________________________
/ потпис овлашћеног лица/

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује
понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву
потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву
потписује сваки члан групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака.

Јавна набавка услуга мале вредности
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Образац бр. 8

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Рб.

Врста трошка

Износ
(у динарима)

УКУПНО:
______________________
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.

Датум: _______________

Јавна набавка услуга мале вредности

М.П.

________________________
/ потпис овлашћеног лица /
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Образац бр. 9
СТРУКТУРА ЦЕНА
1.ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
Р.бр.

ВРСТА ОСИГУРАЊА

ОСНОВИЦА ЗА

ИЗНОС ПРЕМИЈЕ

ОБРАЧУН
ОСИГУРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ
1.1.

ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ОД
ОСНОВНОГ РИЗИКА ПОЖАРА
1) „Звончић“, Владе

-Објекат:12.766.430,00

цена:

Даниловића 9

-Опрема:1.930.002,00

цена:

_______________________

___________________

_________________

-Објекат:18.832.274,55

цена:

Н.З.Градови

-Опрема:508.463,00

цена:

_______________________

___________________

_________________

-Објекат:13.104.886,00

цена:

-Опрема:370.964,00

цена:

___________________

_________________

-Објекат:29.891.828,00

цена:

-Опрема:536.206,00

цена:

___________________

_________________

-Објекат:18.980.342,60

цена:

-Опрема:1.316.112,00

цена:

___________________

_________________

-Објекат:24.639.905,08

цена:

-Опрема:700.915,00

цена:

___________________

_________________

-Објекат:12.068.189,00

цена:

-Опрема:5.939.157,00

цена:

2) „Наша Радост“,

3) „Пчелица“, Пети Пук

___________________
4) „Бамби“, Н.О.Ваљева

_____________________
5) „Хајди“, Хајдук Вељкова

_______________________
6) „Колибри“, Ново Насеље

______________________
7) „Бубамара“, Брђани

Јавна набавка услуга мале вредности
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8) „Бранковина“, Бранковина

ЈН: бр. 1.2.1/2018

-Објекат:3.701.595,00

цена:

-Опрема:78.042,00

цена:

___________________

_________________

-Објекат:3.798.870,00

цена:

-Опрема:142.593,00

цена:

___________________

_________________

-Објекат:2.047.096,66

цена:

Н.З.Градови

-Опрема:7.217.096,00

цена:

_______________________

___________________

_________________

-Опрема:354.639,00

цена:

___________________

_________________

Објекат:203.941.011,00

цена:

Опрема:5.892.381,00

цена:

Објекат:80.000,00

цена:

___________________

_________________

Опрема: 80.000,00

цена:

___________________

_________________

Вредност:19.886.999,00

цена:

_______________________
9) „Ваљевска Каменица“

_______________________
10) „Централна кухиња“,

11) „Михајло Ступар“
Синђелићева бр.50/1
_______________________

12)“Видра“
Градац

ОСИГУРАЊЕ ОД ДОПУНСКОГ
1.1.1.

РИЗИКА
1) Изливање воде из водоводних и
канализационих цеви на „први
ризик“ за све грађевинске објекте
_____________________________
2) Изливање воде из водоводних
И канализационих цеви на „први
ризик“ за сву опрему
____________________________

1.2.

ОСИГУРАЊЕ МАШИНА ОД
ЛОМА И НЕКИХ ДРУГИХ
ОПАСНОСТИ СА УКЉУЧЕНИМ
ДОПЛАТКОМ АМОРТИЗАЦИЈЕ И
ФРАНШИЗЕ
1) Опрема у свим објектима

Јавна набавка услуга мале вредности
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1.3.

ЈН: бр. 1.2.1/2018

КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ
ПРОЦЕСОРА, РАЧУНАРА И
СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА
1) на суму осигурања
У премију укључити доплатак за

вредност:239.278,00

цена:

Вредност:600.000,00

цена:

_____________________________

___________________

_________________

2) Централна кухиња, намештај

Вредност:400.000,00

цена:

_____________________________

___________________

_________________

3) Објекти Бранковина и Ваљевска

Вредност:100.000,00

цена:

___________________

_________________

Вредност:200.000,00

цена:

___________________

_________________

Вредност:50.000,00

цена:

___________________

_________________

откуп амортизације код
делимичних штета и доплатак за
откуп одбитне франшизе
1.4

ОСИГУРАЊЕ ОД ОПАСНОСТИ
ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И
РАЗБОЈНИШТВА НА „ПРВИ
РИЗИК“
1) Опрема,канцеларијски
материјал без машина и апарата,
Владе Даниловић 9 на суму
осигурања

без машина и апарата на суму од

Каменица, канцелариски намештај
без машина и апарата, на суму од
_____________________________
4) У осталим објектима
канцеларијски намештај без
машина и апарата на суму
осигурања
_____________________________
5) Новац и друга средства
плаћања за време манипулације
са њима на благајни за ризик
разбојништва на локацији Владе
Даниловић 9, на суму од
_____________________________
6) Новац и друга средства
плаћања за време преноса и
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превоза код достављача од ризика
разбојништва и саобраћајне
несреће, на релацији благајна

Вредност:200.000,00

цена:

___________________

_________________

Вредност:200.000,00

цена:

___________________

_________________

обданишта – матична банка на
локацији Владе Даниловић 9, на
суму од
_____________________________
7) Новац смештен у закључаном
гвозденом ормару , Владе
Даниловић 9, на суму од
_____________________________

1.5.

ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА
ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ
1) Термопан изолациона

1) Термопан
изолациона
стакла 4x12x4

стакла 4x12x4 mm на суму

mm на суму

осигурања површине 90 m2

осигурања

цена:

површине 90
m2-3600дин по
м2
_______________________
2) Термопан изолациона

_____________

_________________

2)Термопан изола

стакла 4mm и више на суму

циона стакла 4mm и

осигурања површине 280

више на суму

m2

осигурања површине

цена:

280 m2-3600дин по м2

_______________________
3) Панелни прозори вакум

___________________
3) површина стакала

_________________
цена:

440м2-3000дин по м2
Укупан износ премије без ПДВ-а: __________________
(Словима: _______________________________________________________________)
Укупан износ премије са ПДВ-ом:__________________
(Словима: _______________________________________________________________)
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2. ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ
Р.

Осигурани

Висина

Висина

Укупна

Бр

случај

осигуране суме

премије по

висина

Број деце

једном

премије

2197,

детету

1.

2.

осигурање

Смрт услед

-24 часа

незгоде

дневно

Трајни

200.000 дин
400.000дин

инвалидитет
Р.

Број деце

Осигурани

Висина

Висина

Укупна

Бр

336

случај

осигуране суме

премије по

висина

прешколаца

једном

премије

осигурани

детету

1.

2.

ОСИМ у

Смрт услед

периоду

незгоде

200.000 дин

14.6.2018.31.08.2018. -

Трајни

24 часа

инвалидитет

400.000 дин

дневно
Укупан износ премије без ПДВ-а: __________________
(Словима: _______________________________________________________________)
Укупан износ премије са ПДВ-ом:__________________
(Словима: _______________________________________________________________
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3.ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Р.бр.

ВРСТА ОСИГУРАЊА

ОСНОВИЦА ЗА

ИЗНОС ПРЕМИЈЕ

ОБРАЧУН

2.1.

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ

Број запослених:

РАДНИКА ОД ПОСЛЕДИЦА

444

НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА ИЛИ
НЕЗГОДЕ
1) смрт од незгоде

200.000,00

цена:

2) инвалидитет

400.000,00

цена:

1) теже болести

50.000,00

цена:

2) хируршке интервенције

50.000,00

цена:

ОСИГУРАЊЕ У СЛУЧАЈУ
2.2.

Укупан износ премије без ПДВ-а: ______________________
(Словима: _____________________________________________________________)
Укупан износ премије са ПДВ-ом: _____________________
(Словима: _____________________________________________________________)
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4.ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Р.бр

ВРСТА ОСИГУРАЊА

.

ОСНОВИЦА ЗА

ИЗНОС

ОБРАЧУН

ПРЕМИЈЕ
БЕЗ ПДВ-А

ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ОД
3.1.

АУТООДГОВОРНОСТИ
1. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
МАРКА:OPEL

CORSA

5DR

ESSENTIA A12XER MT5
БРОЈ

СНАГА

МОТОРА:

63

цена:

KW
ШАСИЈЕ:

WOLOSDL68B4398032

ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ
2011

РЕГ.ОЗНАКА:VA038-VE
______________________________

____________________

__________

СНАГА МОТОРА 70KW

цена:

2. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
МАРКА:VOLKSWAGEN, ТИП: LT 35

ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ

2,5 TDI
БРОЈ

ШАСИЈЕ:

2005

WVIZZZ2DZ5H033839
REG.OZNAKA: VA036-PU
_________________________________

____________________

__________

3. АУТОБУС
МАРКА: VOLVO, ТИП: Б12Б-380

СНАГА МОТОРА

Антарес

KW

БРОЈ

ШАСИЈЕ.

390
цена:

ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ

YV3R2A3121A009341

2001

______________________________

____________________

REG.OZNAKA, VA069-SS
4. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

СНАГА МОТОРА: 60,5

МАРКА: DACIA, ТИП. AMBIANCE

KW

1.6 MPI , DOKKER

ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ:

БРОЈ

__________

ШАСИЈЕ.

цена:

2013

UU10SDA3449475786
, REG.OZNAKA VA058-MN
______________________________

____________________

__________

5. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
СНАГА МОТОРА: 88KW
МАРКА:PEUGEOT,

ТИП:

BOXER

FGTL335 L3H2 2,2HDI
БРОЈ
Јавна набавка услуга мале вредности
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VF3YCBMFC11533822
REG.OZNAKA VA040-DL
______________________________
6. АУТОБУС

____________________

__________

СНАГА МОТОРА:

цена:

МАРКА IVECO ТИП: DAILY 50CI5LV

107KW

БРОЈ

ГОД.ПРОИЗВ. :2014

ШАСИЈЕ:

ZCFC50A400D507273
______________________________
7. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

ШАСИЈЕ:

__________

SNAGA MOTORA:

МАРКА:VOLKSWAGEN
ТИП:CRAFTER

____________________

35

80 KW

LR

2.0

TDI,

цена:

ГОД.ПРОИЗВ. :2016

WV1ZZZ2EZG6057725,

VA089-NM

Р.бр.

ВРСТА ОСИГУРАЊА

ОСНОВИЦА ЗА

ИЗНОС

КАСКО ОСИГУРАЊЕ БЕЗ

ОБРАЧУН, ПОКРИЋЕ НА

ПРЕМИЈЕ

УЧЕШЋА У ШТЕТИ И СА КРАЂОМ

ТЕРИТОРИЈИ

БЕЗ ПДВ-А

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1.

1. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
МАРКА:OPEL CORSA 5DR
ESSENTIA A12XER MT5

СНАГА МОТОРА: 63 KW

БРОЈ

ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ 2011

ШАСИЈЕ:

цена:

WOLOSDL68B4398032
РЕГ.ОЗНАКА:VA038-VE

2.

2. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
МАРКА:PEUGEOT,

ТИП:

СНАГА МОТОРА: 88KW

BOXER

L3H2

ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ:2009

цена:

СНАГА МОТОРА: 60,5 KW

цена:

FGTL335

2,2HDI
БРОЈ

ШАСИЈЕ:

VF3YCBMFC11533822
REG.OZNAKA VA040-DL
3.

3. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
МАРКА:

ТИП:

DACIA,

AMBIANCE 1.6 MPI DOKKER
БРОЈ

ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ: 2013

ШАСИЈЕ:

UU10SDA3449475786

Јавна набавка услуга мале вредности
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REG. OZNAKA VA058-MN
4. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

SNAGA MOTORA:

МАРКА:VOLKSWAGEN

80 KW

ТИП:CRAFTER 35 LR 2.0

ГОД.ПРОИЗВ. :2016

TDI,

цена:

ШАСИЈЕ:

WV1ZZZ2EZG6057725,
РЕГ.ОЗНАКА:VA089-NM
НАПОМЕНА: Премија се не обрачунава у складу са малус-бонус системом, већ
премију дати по основном премијском степену без обрачунавања бонуса и малуса.
Укупан износ премије без ПДВ-а: ________________
(Словима:_______________________________________________________________)
Укупан износ премије са ПДВ-ом: _______________
(Словима: ______________________________________________________________

УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ЗА СВЕ 4 ВРСТЕ ОСИГУРАЊА ИЗНОСИ:
_______________________________________- ДИН БЕЗ ПДВ-А
( словима: ____________________________________________________________)

________________________________________-СА ПДВ-ОМ
( словима: ____________________________________________________________)

Место и датум:
_____________________

Јавна набавка услуга мале вредности

М.П.

Понуђач
________________________
/ потпис овлашћеног лица /
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Образац бр. 10
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку услуга - осигурање
запослених, деце, имовине и возила бр. ЈН 1.2.1/2018, подносим:

П О Н У Д У бр. __________ / 2018
1. Понуду дајемо (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем
в) заједничку понуду
2. Услови понуде:
а ) Вредност понуде: _____________________________ динара без ПДВ-а,
словима: ______________________________________________________ ,
б) Начин плаћања: Плаћање премије је месечно у једнаким ратама, осим
премије за полисе за обавезно осигурање од аутоодговорности које се плаћа у
целости.
в) Рок исплате штете: 5 дана од дана добијања докумената потребних за
ликвидацију.
г) Важност понуде: 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

При састављању своје понуде поштовали смо обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и противпожарне заштите.

Место и датум:
_____________________

Јавна набавка услуга мале вредности

М.П.

Понуђач
________________________
/ потпис овлашћеног лица /
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Образац бр. 11
Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише одговорно лице
понуђача.
МОДЕЛ УГОВОРА
Уговорне стране:
1. Предшколска установа „Милица Ножица“, Ваљево, улица Владе
Даниловић бр. 9, кога заступа директор мр Златомир Марковић (у даљем тексту:
наручилац), порески идентификациони број 101499241; матични број 07097069;
текући рачун број 840-57667-78 Управа за трезор, и
2. ______________________________________________ , из ____________
улица __________________________ бр. _____ , кога заступа директор
________________________ (у даљем тексту: пружалац услуге), порески
идентификациони број ________________ ; матични број _____________ ;
текући рачун ______________________ код __________ банке.
Члан 1.
1.1. Уговорне стране констатују:
- да је наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник
РС“ бр 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке услуга мале вредности,
(редни број набавке ЈН 1.2.1/2018).
- да је пружалац услуге ____________________ из _________________
доставио понуду број ______________ од ___________________ године, која у
потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и
саставни је део уговора.
Члан 2.
2.1. Предмет уговора је пружање услуга осигурања запослених , деце, имовине и
возила за период од годину дана, а у свему према понуди број _____________ од
_________________ и структури цена пружаоца услуге које чине саставни део овог
Уговора.
Члан 3.
3.1. Уговорне стране су сагласне да премија за извршене услуге осигурања из члана
2.1. овог уговора износи ________________________ динара без ПДВ-а, односно
______________________ динара са ПДВ-ом.
3.2. Уговорена цена је фиксна и иста се не може мењати до извршења уговора.
Члан 4.
4.1. Премија из клаузуле 3.1. овог уговора је обрачуната за период годину дана, почев
од дана закључења уговора.
4.2. Плаћање премије у једнаким месечним ратама, по испостављеној фактури, на
рачун пружаоца услуге бр. ___________________________ код _______________
банке, сем премије за полисе за обавезно осигурање од аутоодговорности које се
плаћа у целости.
Јавна набавка услуга мале вредности
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Средства за реализацију овог уговора обезбеђења су Финансијским планом и
Планом набавке за 2018. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018.години,
вршиће се до висине средстава на позицији у Финансијском плану за ту намену, а у
складу са Законом којим се утврђује буџет за 2018.годину.
Члан 5.
5.1. Наручилац се обавезује да уредно доставља потпуну документацију ради
осигурања и ликвидације штете и да пружаоцу услуге омогући приступ за осигурање и
ликвидацију штета, да осигурану имовину штити у складу са важећим прописима и да
уредно плаћа премију осигурања.
Члан 6.
6.1. Пружалац услуге се обавезује да услугу из клаузуле 2.1. овог уговора изврши у
свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
6.2. Пружалац услуге је у обавези да наручиоцу благовремено изда лист покрића
осигурања, односно полиса којим се врши осигурање.
6.3. Пружалац услуге се обавезује да утврђује максимално могуће штете, да врши
ревизију преузетог ризика и да предлаже мере ради заједничког отклањања
последица.
Члан 7.
7.1. Пружалац услуге је у обавези да у року од 1 (један) дан по пријави (телефонски
или писмено) изађе и изврши увиђај насталог штетног догађаја. Уколико не изађе
дужан је да прихвати обрачун наручиоца о насталом штетном догађају и изврши
исплату.
Члан 8.
8.1. Исплата штете је у року од 5 (пет) дана од дана добијања докумената потребних
за ликвидацију.
Члан 9.
9.1. Уговор се закључује на период од годину дана.
Члан 10.
10.1. Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.
10.2. Уколико спорови између наручиоца и пружаоца услуге не буду решени
споразумно, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.
Члан 11.
11.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора – уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.
11.2. Уколико спорови између наручиоца и извођача радова не буду решени
споразумно, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.
11.3. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе
Закона о облигационим односима и Закона о осигурању.
11.4. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од чега 4 (четири)
примерака за наручиоца, а 2 (два) за пружаоца услуга.
11.5. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке су услуге осигурања имовине, запослених, деце и моторних
возила за 2018/ 2019. годину и то:
1. ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
ОСИГУРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ОД ОСНОВНОГ РИЗИКА
ПОЖАРА

-

Објекат „Звончић“ на локацији у Ваљеву, ул. Владе Даниловића бр.9
- вредност објекта износи: 12.766.430,00
- вредност опреме износи: 1.930.002,00

-

Објекат „Наша Радост“ на локацији у Ваљеву, Н.З.Градови
- вредност објекта износи: 18.832.274,55
- вредност опреме износи: 508.463,00

-

Објекат „Пчелица“ на локацији у Ваљеву, ул. Пети Пук
- вредност објекта износи: 13.104.886,00
- вредност опреме износи: 370.964,00

-

Објекат „Бамби“ на локацији у Ваљеву, Н.О. Ваљева
- вредност објекта износи: 29.891.828,00
- вредност опреме износи: 536.206,00

-

Објекат „Хајди“ на локацији у Ваљеву, ул. Хајдук Вељкова
- вредност објекта износи: 18.980.342,60
- вредност опреме износи. 1.316.112,00

-

Објекат „Колибри“ на локацији у Ваљеву, Ново Насеље
- вредност објекта износи: 24.639.905,08
- вредност опреме износи: 700.915,00

-

Објекат „Бубамара“ на локацији у Ваљеву, Брђани
- вредност објекта износи: 12.068.189,00
- вредност опреме износи: 5.939.157,00

-

Објекат на локациjи у Бранковини, Бранковина
- вредност објекта износи: 3.701.595,00
- вредност опреме износи. 78.042,00

-

Објекат на локацији у Ваљевској Каменици, Каменица
- вредност објекта износи: 3.798.870,00
- вредност опреме износи: 142.593,00

- Објекат „Централна кухиња“ на локацији у Ваљеву, Н.З.Градови

Јавна набавка услуга мале вредности
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- вредност објекта износи: 2.047.096,66
- вредност опреме износи: 7.217.096,00
- Објекат „Михајло Ступар“ на локацији у Ваљеву, Синђелићева бр. 50/1
- вредност опреме износи: 354.639,00
-

Објекат „Видра“ на локацији у Ваљеву, Градац


Вредност објекта износи 203.941.011,00 дин



Вредност опреме износи 5.892.381,00 дин

ОСИГУРАЊЕ ОД ДОПУНСКОГ РИЗИКА
-

Изливање воде из водоводних и канализационих цеви на „први ризик“ за све
грађевинске објекте на износ од : 80.000,00 динара

-

Изливање воде из водоводних и канализационих цеви на „први ризик“ за сву опрему
на износ од: 80.000,00 динара

ОСИГУРАЊЕ

МАШИНА

ОД

ЛОМА

И НЕКИХ

ДРУГИХ

ОПАСНОСТИ СА

УКЉУЧЕНИМ ДОПЛАТКОМ АМОРТИЗАЦИЈЕ И ФРАНШИЗЕ
-

Опрема у свим објектима на суму осигурања 19.886.999,00 динара

КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ПРОЦЕСОРА, РАЧУНАРА И СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА
-

На суму осигурања од 239.278,00 динара

-

У премији укључити доплатак за откуп амортизације код делимичних штета и
доплатак за откуп одбитне франшизе

1.4. ОСИГУРАЊЕ ОД ОПАСНОСТИ ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА НА
„ПРВИ РИЗИК“
-

Опрема, канцеларијски материјал, без машина и апарата, у Објекту Владе
Даниловића бр.9 на суму осигурања од 600.000,00 динара

-

Централна кухиња, намештај без машина и апарата на суму од 400.000,00 динарa

-

Објектима Бранковина и Ваљевска Каменица, канцеларијски намештај без машина и
апарата на суму од по 100.000,00 динара

-

У осталим објектима канцеларијски намештај без машина и апарата на суму
осигурања по 200.000,00 динара

-

Новац и друга средства плаћања за време манипулације са њима на благајни за ризик
разбојништва на локацији Владе Даниловић бр.9, на суму од 50.000,00 динарa

-

Новац и друга средства палћања за време преноса и превоза код достављача од ризика
разбојништа и саобраћајне несреће, на релацији благајна обданишта – матична банка
на локацији Владе Даниловића бр.9, на суму од 200.000,00 динара

-

Новац смештен у закључаном гвозденом ормару на локацији Владе Даниловића бр.9,
на суму од 200.000,00 динара
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У понуду урачунати и откуп одбитне франшизе.
ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ
- Термопан изилациона стакла 4x12x4 mm на суму осигурања површине 90 m2.на цену
од 3600дин са уградњом по м2.
- Термопан изолациона стакла 4mm и више на суму осигурања површине 280 m2.на цену
од 3600дин са уградњом по м2.
- Панелни прозори –вакум површина стакала 440м2 на цену са уградњом од 3000дин по
м2.
2. ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЈЕ 444.
КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
ИЛИ НЕЗГОДЕ ( Покривени ризици: смрт услед несрећног случаја, смрт услед болести и
последице трајног инвалидитета)
Осигуране суме за:
-

смрт од незгоде 200.000,00 динара

-

трајни инвалидитет 400.000,00 динара

2.1. ОСИГУРАЊЕ У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ ЗА СЛУЧАЈ НАСТАНКА ТЕЖИХ БОЛЕСТИ
И ХИРУРШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА
-

теже болести 50.000,00 динара

-

хируршке интервенције 50.000,00 динара
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3. ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ
Р.

Број деце

Бр

2197, осигурање -

Осигурани случај

24 часа дневно
1.

200.000дин

Смрт услед незгоде

2.

400.000дин

Трајни инвалидитет

Р.

Број деце

Осигурани случај

Бр

336 прешколаца
који се
осигуравају осим
у периоду од
14.6.2018.до
31.08.2017. год,
осигурање -24
часа дневно

1.

200.000дин

Смрт услед незгоде

3.

400.000дин

Трајни инвалидитет
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4. ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
4.1. ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ
1. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
МАРКА:ОPEL CORSA 5DR ESSENTIA A12XER MT5
БРОЈ ШАСИЈЕ: WOLOSDL68B4398032
ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ 2011
СНАГА МОТОРА: 63 KW
РЕГ.ОЗНАКА VA038-VE
_____________________________________________________________________________________

2. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
МАРКА:VOLKSWAGEN, ТИП: LT 35 2,5 TDI
БРОЈ ШАСИЈЕ: WVIZZZ2DZ5H033839
БРОЈ МОТОРА: BBF 024421
ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ 2005
СНАГА МОТОРА 70KW
РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА 2461, МАСА ПРАЗНОГ ВОЗИЛА 2115
ДОЗВОЉЕНА НОСИВОСТ 1358
3 ПУТНИЧКА МЕСТА, FURGON БЕЛА 01
ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА 06.03.2006, ВАЉЕВО, VA036-PU
__________________________________________________________________________________
3. АУТОБУС
МАРКА: ВОЛВО, ТИП: Б12Б – 380 АНТАРЕС / МИСТРАЛ 70
БРОЈ ШАСИЈЕ. YV3R2A3121A009341
РЕГ. ОЗНАКА, VA069-SS
ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ 2001
СНАГА МОТОРА 390 KW
55 ПУТНИЧКИХ МЕСТА, МЕЂ. САОБРАЋАЈ, БЕЛА БОЈА,ЈАВНИ ПРЕВОЗ
_______________________________________________________________________________
4. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
МАРКА: DACIA MOДЕЛ: AMBIANCE 1.6 MPI, DOKKER
БРОЈ ШАСИЈЕ. UU10SDA3449475786
БРОЈ МОТОРА: K7MA812UA20930
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ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ: 2013
СНАГА МОТОРА: 60,5 KW
РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА. 1598, МАСА 1090, УКУПНА МАСА 1768
5 ПУТНИЧКА МЕСТА, БОЈА 7Д СИВА ТАМНА МЕТАЛИЗИРАНА
ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА: 17.12.2013, ВАЉЕВО, VA058-MN
_____________________________________________________________________________________
5. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
МАРКА:PEUGEOT, ТИП: BOXER FGTL335 L3H2 2,2HDI
БРОЈ ШАСИЈЕ: VF3YCBMFC11533822
БРОЈ МОТОРА: PSA4HU10TRJ20259747
ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ:2009
СНАГА МОТОРА: 88KW
РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА: 2198, МАСА ПРАЗНОГ ВОЗИЛА: 1975
ДОЗВОЉЕНА НОСИВОСТ: 1525, VA040-DL
_______________________________________________________________________________
6. АУТОБУС
МАРКА IVECO ТИП: DAILY 50CI5LV
БРОЈ ШАСИЈЕ: ZCFC50A400D507273
СНАГА МОТОРА: 107KW
ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ :2014
20 ПУТНИЧКИХ МЕСТА, BG816-PP, ЈАВНИ ПРЕВОЗ
_______________________________________________________________________
7. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
МАРКА: VOLKSWAGEN, ТИП: CRAFTER 35 LR 2.0 TDI
БРОЈ ШАСИЈЕ: WV1ZZZ2EZG6057725
БРОЈ МОТОРА: CSL009293
ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ:2016
СНАГА МОТОРА: 80
РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА: 1968 , МАСА ПРАЗНОГ ВОЗИЛА: 2315
ДОЗВОЉЕНА НОСИВОСТ: 1185, УКУПНА МАСА :3500, 3 МЕСТА ЗА СЕДЕЊЕ,
ДАТУМ ПРВЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ:04.09.2017.ГОДИНЕ, БЕЛА ОМ, VA089-NM
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4.2.КАСКО ОСИГУРАЊЕ БЕЗ УЧЕШЋА У ШТЕТИ И СА КРАЂОМ ( покривеност
на територији РС) ЗА СЛЕДЕЋА ВОЗИЛА:

1. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
МАРКА:ОPEL CORSA 5DR ESSENTIA A12XER MT5
БРОЈ ШАСИЈЕ: WOLOSDL68B4398032
ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ 2011
СНАГА МОТОРА: 63 KW
РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА:
РЕГ.ОЗНАКА VA038-VE

2. ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
МАРКА:PEUGEOT, ТИП: BOXER FGTL335 L3H2 2,2HDI
БРОЈ ШАСИЈЕ: VF3YCBMFC11533822
БРОЈ МОТОРА: PSA4HU10TRJ20259747
ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ:2009
СНАГА МОТОРА: 88KW
РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА: 2198, МАСА ПРАЗНОГ ВОЗИЛА: 1975
ДОЗВОЉЕНА НОСИВОСТ: 1525
3 ПУТНИЧКА МЕСТА, FURGON BELA 01
ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА: 30.12.2009, ВАЉЕВО, VA114-211
VB. LEASING DOO BEOGRAD, ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 12

3. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
МАРКА: DACIA MOДЕЛ: AMBIANCE 1.6 MPI, DOKKER
БРОЈ ШАСИЈЕ. UU10SDA3449475786
БРОЈ МОТОРА: K7MA812UA20930
ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ: 2013
СНАГА МОТОРА: 60,5 KW
РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА. 1598, МАСА 1090, УКУПНА МАСА 1768,
5 ПУТНИЧКА МЕСТА, БОЈА 7Д СИВА ТАМНА МЕТАЛИЗИРАНА
ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА: 17.12.2013, ВАЉЕВО, VA058-MN
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4.ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
МАРКА: VOLKSWAGEN, ТИП: CRAFTER 35 LR 2.0 TDI
БРОЈ ШАСИЈЕ: WV1ZZZ2EZG6057725
БРОЈ МОТОРА: CSL009293
ГОД.ПРОИЗВОДЊЕ:2016
СНАГА МОТОРА: 80 KW
РАДНА ЗАПРЕМИНА МОТОРА: 1968 , МАСА ПРАЗНОГ ВОЗИЛА: 2315
НОСИВОСТ: 1185, УКУПНА МАСА :3500, 3 МЕСТА ЗА СЕДЕЊЕ, ДАТУМ ПРВЕ
РЕГИСТРАЦИЈЕ:04.09.2017.ГОДИНЕ, БЕЛА ОМ, VA089-NM
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Образац бр. ПО 1

ПРИМАЛАЦ:
ПУ «МИЛИЦА НОЖИЦА»
Владе Даниловић бр. 9
14000 Ваљево

ПОНУЂАЧ
назив ...................................

____________________________________

адреса .................................

____________________________________

број телефона ...................

____________________________________

број телефакса ...................

____________________________________

е-mail адреса ......................

____________________________________

име и презиме овлашћеног
лица за контакт ..................

____________________________________

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ДЕЦЕ,
ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА
ЈН бр. 1.2.1/2018
- НЕ ОТВАРАТИ ! -

датум и сат подношења:
(попуњава писарница)
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