КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
КАСКО ОСИГУРАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ОД
АУТООДГОВОРНОСТИ
Домa здравља “Др Јован Јовановић Змај”
(Јавна набавка мале вредности 10-6/16)

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:

22.02.2016. године, до 08:00 часова

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

22.02.2016. године, у 09:00 часова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ 18 СТРАНА
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OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“
Стара Пазова
Владимира Хурбана бр. 2
22300 Стара Пазова

Адреса наручиоца:

Република Србија

Интернет страница наручиоца:

www. dzspazova.rs

Врста поспупка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

услуге

Врста уговора

уговор о јавној набавци

Резервисана јавна набавка

да

(не)

Електронска лицитација

да

(не)

Лице за контакт:

Владислав Богићевић

оквирни споразум

jn.dzspazova@gmail.com

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка услуге осигурања возила за потребе Дома
здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова
Опис предмета јавне набавке:

Назив и ознака из општег

шифра – 66000000(финансијске услуге и услуге
осигурања)

речника набавке:
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику. Понуда и остала документација која се односи
на понуду мора бити на српском језику.
ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ
САСТАВЉЕНА
Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне
документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење понуде и овом
конкурсном документацијом. Општи подаци за јавну набавку морају да садрже следеће елементе:
1. Важећа дозвола за обављање делатности - Дозволу Народне банке Србије за обављање делатности
осигурања која је предмет јавне набавке
2.Образац изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
3. Образац изјаве по ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2) ЗАКОНА (образац је саставни део
конкурсне документације
4. Сертификат о стандарду пословања ИСО 9001
Понуда мора да садржи следеће елементе:
5. Образац понуде
6.Референтну листу са наведеним установама које је Понуђач снабдевао услугама које су предмет
набавке у 2015. години и вредностима уговора.
7.Оверен модел уговора
8. Изјава о гаранцији обезбеђења за добро извршење посла
Сви обрасци морају бити оригинални, поднети на преузетим обрасцима, јасни и недвосмислени, читко
попуњени и оверени печатом и потписом овлашћеног лица.
Понуда са припадајућом документацијом, подноси се непосредно или путем поште, у затвореној коверти,
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, са назнаком:
“ПОНУДА ЗА
Понуда за јавну набавку услуга – КАСКО ОСИГУРАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ОД
АУТООДГОВОРНОСТИ – Општи услови из конкурсне документације ЈН 10-6/16 – НЕ ОТВАРАТИ”, а
понуду за сваку партију појединачно доставити у посебној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку
услуга – КАСКО ОСИГУРАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
ПАРТИЈА БР. _______ ЈН 10-6/16 – НЕ ОТВАРАТИ - на адресу:
Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр.2. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, факс
и телефон понуђача.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до
22.02.2016. године до 08,00 часова, без обзира на начин на који су послате. Неблаговремене понуде ће
бити враћене неотворене понуђачу након поступка отварања понуда.
Јавно
отварање
понуда
обавиће
се 22.02.2016. године у 09,00 часова, на адреси
наручиоца наведеној у овом позиву. Овлашћени представници понуђача који присуствују јавном
отварању понуда подносе пуномоћје, непосредно, на почетку јавног отварања.
ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована у 2 партије.
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
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ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Након предавања понуде Наручиоцу, а пре истека рока за подношење понуде, Понуђач може изменити
или допунити своју понуду тако што ће Наручиоцу доставити измену / допуну на исти начин на који је
поднео оригиналну понуду. У случају измене или допуне понуде, неопходно је да Понуђач нагласи које
елементе понуде мења односно допуњава. На коверти у којој Понуђач подноси измену или допуну
понуде, Понуђач мора назначити „измена понуде“ или „допуна понуде“.
Пре истека рока за подношење понуде, Понуђач може опозвати своју понуду тако што ће Наручиоцу
доставити писани захтев да му Наручилац исту врати. Уз писани захтев, Понуђач Наручиоцу доставља и
овлашћење за преузимање понуде, оверено од стране овлашћеног лица понуђача.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има
у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:
- На основу члана 85 Закона о јавним набавкама, за одабир најповољније понуде, примењиваће се
принцип – најнижа понуђена цена:
Укупан број бодова (пондера) се добија сабирањем бодова (пондера) добијених по напред
наведеним критеријумима.
Уколико два или више понуђача имају исту најнижу цену, уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда
прва запримљена код понуђача.
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2) ЗАКОНА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао 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 (уколико је то случај).
Захтев за заштиту права могу поднети лица из члана 148. Закона о јавним набавкама, поступањем у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама којима се уређује поступак заштите права (чл. 148 - 159.
Закона о јавним набавкама).
Искључење понуда – биће разматране само исправне понуде, понуде за партију која је у целости
попуњена, понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне
документације.
Неисправне понуде се неће разматрати, већ ће бити одбачене.
Понуђач може у писменом облику тражити од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са
припремом понуде на e mail: jn.dzspazova@gmail.com , са назнаком ,,Јавна набавка услуге –каско
осигурање и осигурање возила од аутоодговорности``.
Понуђач је дужан да достави Изјаву у којој наводи да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу или ће јавну набавку извршити самостално. Уколико се извршење јавне набавке делимично
поверава подизвођачу, исти мора да испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом о
чему се достављају тражени докази.
Наручилац задржава право да у случају неповољних понуда не донесе одлуку о додели уговора о јавној
набавци.
Наручилац задржава право да одбије једну или више понуда уколико поседује било који
доказ који је наведен у члану 82. Закона о јавним набавкама.
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци мале вредности у складу са моделом уговора са
понуђачем којем је додељен уговор у року од седам дана од дана испуњења законских услова.
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Напомена:
Изабрани понуђач је дужан да достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Изабрани
понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу меницу са
меничним овлашћењем за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије и која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Бланко соло меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од
укупне вредности уговора без пореза, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока
за коначно извршење посла. 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.

Напомена:
Премија каско осигурање обухвата: Саобраћајни ризик, пожарни ризик, природни ризик, вандализам и
остале каско ризике. Премија каско осигурања не укључује ризик од крађе.
Премија каско осигурања не обухвата учешћа у штети.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

1.

Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2.

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организаоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3.

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.

4.

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, тј. Дозволу Народне банке Србије за обављање делатности осигурања која је
предмет јавне набавке.

Законски услови се доказују - Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (ова
изјава је саставни део конкурсне документација). Ова изјава не укључује важећу дозволу за обављање
делатности (тачка 5), односно, поред Изјаве, обавезно је уз понуду доставити и дозволу за обављање
делатности.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

ДОДАТНИ УСЛОВИ
5.

Да има важећи Сертификат о стандарду пословања ИСО 9001

6.

Средство финансијског обезбеђења - меница
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да за јавну набавку 10
– 6/16, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и
услове из члана 75. и поседује доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама:
1) Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организаоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре
3) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.
4) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, тј. Дозволу Народне банке Србије за обављање делатности
осигурања која је предмет јавне набавке.

Датум:

М.П.

_______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
Партија бр.1 Каско осигурање возила
Марка и модел возила

Годи
ште

Датум прве
регистраци
је

cm³

kw

Број шасије

Број мотор

ST 012-OV

Citroen Jumper 33FV MH
2.2HD (санитетско возило)

2004.

18.08.2004.

2179

74

VF7ZBRMNB17379679

10DZ304008718

ST 017-VR

Citroen Jumper 33FT L2H1
2.2HD (санитетско возило)

2009.

09.12.2009.

2198

74

VF7YBAMFB11638044

PSA4HV10TRJ10307938

ST 013-UĐ

Pežo Boxer FV33OL1H1
2.2.HDI (санитетско возило)

2009.

11.09.2009.

2198

74

VF3YAAMFA11577050

PSA4HV10TRJ10279627

ST 016-CH

Pežo Boxer FV33OL1H1
2.2.HDI (санитетско возило)

2008.

04.11.2008.

2198

74

VF3YAAMFA11502844

PSA4HV10TRJ10242868

ST 017-TŠ

Pežo Boxer FV33OL1H1
2.2.HDI (санитетско возило)

2007.

12.12.2007.

2198

74

VF3YAAMFA11103397

PSA4HV10TRJ10051014

ST 001-VT

Pežo Boxer FV33OL1H1
2.2.HDI (санитетско возило)

2007.

30.01.2008.

2198

74

VF3YAAMFX11102742

PSA4HV10TRJ10053211

ST 017-VO

Pežo Boxer FV33OL1H1
2.2.HDI (санитетско возило)

2008.

08.12.2008.

2198

74

VF3YAAMFA11556287

PSA4HV10TRJ10266709

ST 028-EW

Ford Transit 330MWB 2.2TDCi
(санитетско возило)

2013.

14.02.2014.

2198

92

WFOXXXTTFXDK72857

CYFBDK72857

ST 005-RH

Fiat Ducato DUCATO (путничко
возило)

1999.

13.03.2006.

2800

90

PUS8239/040083

SOFIN8140022102673666242
2444

ST 002-UČ

Mercedes SPRINTER 208 CDI
KB (путничко возило)

2004.

23.02.2004.

2198

60

WDB9026721R623069

61198750872013

ST 025-AM

Volkswagen T5 GP KOMBI LR
2.0 TDI (путничко возило)

2013.

15.04.2013.

1968

75

WV2ZZZ7HZDH069318

CAA497659

ST 031-IB

Ford Trend TRANSIT CUSTOM
KOMBI TREND (путничко
возило)

2014.

15.12.2014.

2198

92

WF01XXTTG1EA31890

CYFFEA31890

Регистр.
ознака

Премија
осигурања
без пореза

Премија
осигурања
са порезом

Напомена: Премија каско осигурање обухвата: Саобраћајни ризик, пожарни ризик, природни ризик, вандализам и остале каско ризике. Премија каско осигурања не укључује ризик од
крађе.
Премија каско осигурања не обухвата учешћа у штети.

8

Укупна премија осигурања без попуста (без пореза): ______________
Укупна премија осигурања без попуста (са порезом): ______________
Попуст на једнократну уплату од : __________ (навести %)
Укупна премија осигурања са попустом (без пореза): ______________
Укупна премија осигурања са попустом (са порезом): ______________
Рок плаћања: ________ дана од дана испостављене годишње полисе осигурања, посебно по возилима
Рок важења понуде:_______________ (не краћи од 60 дана)

М.П.

Потпис понуђача
_____________________________

9

Партија бр.2 ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ
Редни
бр.

Рег.
ознака

Марка и тип возила

Годиште
возила

KW

Cm³

1.

ST 012-OV

Citroen Jumper 33FV MH 2.2HD - санитет

2004.

74

2179

2.

ST 017-VR

Citroen Jumper 33FT L2H1 2.2HD - санитет

2009.

74

2198

3.

ST 013-UĐ

Pežo Boxer FV33OL1H1 2.2.HDI - санитет

2009.

74

2198

4.

ST 016-CH

Pežo Boxer FV33OL1H1 2.2.HDI - санитет

2008.

74

2198

5.

ST 017-TŠ

Pežo Boxer FV33OL1H1 2.2.HDI - санитет

2007.

74

2198

6.

ST 001-VT

Pežo Boxer FV33OL1H1 2.2.HDI - санитет

2007.

74

2198

7.

ST 017-VO

Pežo Boxer FV33OL1H1 2.2.HDI - санитет

2008.

74

2198

8.

ST 005-RH

Fiat Ducato DUCATO - санитет

1999.

90

2800

9.

ST 002-UČ

Mercedes SPRINTER 208 CDI KB - санитет

2004.

60

2148

ST 025-AM

Volkswagen T5 GP KOMBI LR 2.0 TDI санитет

2013.

75

2013.

92

10.

ST 028-EW
11.

Ford Transit 330MWB 2.2TDCi –
санитет

1968
2198

12.

ST 031-IB

Ford Transit Custom Kombi LWB - путничко

2014.

92

2198

13.

ST 001-VV

Yugo Florida 1.3 SANITET LS - путничко

2006.

48

1301

14.

ST 018-IS

Yugo Koral IN 1.1. EKONOMIK - путничко

2006.

40

1116

15.

ST 018-IŠ

Yugo Koral IN 1.1. EKONOMIK - путничко

2006.

40

1116

16.

ST 018-IT

Zastava 101 SKALA 55/5 - путничко

2007.

40.5

1116

17.

ST 018-IU

Zastava 101 SKALA 55/5 - путничко

2007.

40.5

1116

18.

ST 018-IV

Zastava 101 SKALA 55/5 - путничко

2007.

40.5

1116

10

Премија
осигурања без
пореза

Премија осигурања
са порезом

19.

ST 018-IZ

Zastava 101 SKALA 55/5 - путничко

2007.

40.5

1116

20.

ST 017-TZ

Škoda Fabia CLASSIC 1.2 - путничко

2005.

47

1198

21.

ST 013-UD

Lada Niva 21214 1.7/3INJ - путничко

2000.

59

1690

ST 015-TY

Fiat Punto CLASSIC ACTUAL 188/P50 путничко

2010.

44

ST 015-UA

Fiat Punto CLASSIC ACTUAL 188/P50 путничко

2010.

44

ST 015-TP

Fiat Punto CLASSIC ACTUAL 188/P50 путничко

2010.

44

ST 015-TV

Fiat Punto CLASSIC ACTUAL 188/P50 путничко

2010.

44

ST 015-UB

Fiat Punto CLASSIC ACTUAL 188/P50 путничко

2010.

44

ST 015-TŠ

Fiat Punto CLASSIC ACTUAL 188/P50 путничко

2010.

44

ST 031-ER

Fiat Punto CLASSIC ACTUAL 188/P50 путничко

2010.

44

ST 015-TŽ

Fiat Punto CLASSIC ACTUAL 188/P50 путничко

2010.

44

30.

ST 025-DM

Fiat Punto CLASSIC ACTUAL 1.2- путничко

2013.

44

1242

31.

ST 025-TŽ

Fiat Panda 1.2 69KS POP - путничко

2013.

51

1242

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

1242
1242
1242
1242
1242
1242
1242
1242

Напомена: Сви понуђачи су у обавези да дају понуду у основном премијском степену (П4), без бонуса и малуса

11

Укупна цена без ПДВ-а: ______________
Укупна цена са ПДв-ом: ______________
Рок плаћања: ______________ дана од дана испостављене годишње полисе осигурања, по возилу
Начин плаћања: ______________ по испостављању годишње полисе осигурања, по возилу приликом регистрације
Рок исплате накнаде накнаде штете из осигурања: _____________ (30 дана од дана утврђивања висине накнаде штете)
Рок важења понуде: ___________ (не краћи од 30 дана)

Датум

Понуђач
М. П.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача:
Адреса:
Матични број:
Регистарски број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Овлашћено лице за
потписивање уговора:
Електронска адреса:

Mесто и датум

Понуђач

М.П
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДОСИГУРАВАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА :
АДРЕСА ПОНУЂАЧА :
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :
ТЕЛЕФОН :
ТЕЛЕФАКС :
ПИБ :
БРОЈ РАЧУНА :
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ЗАСТУПАЊЕ:

Место и датум:

MП

Понуђач:

Место и датум:

MП

Подосигуравач:
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
124/12), понуђач ______________________________________ (назив понуђача)
потврђује да је поштовао обавезе које произилазе 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.

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности услуга каско
осигурања и осигурања возила од аутоодговорности за потребе Дома здравља „Др
Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова број 10 – 6/16.

Место и датум:

Понуђач:
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Печат и потпис

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
124/12),
подосигуравач
______________________________________
(назив
понуђача)
потврђује да је поштовао обавезе које произилазе 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.

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности услуга каско
осигурања и осигурања возила од аутоодговорности за потребе Дома здравља „Др
Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова број 10 – 6/16.

Место и датум:

Подосигуравач: Печат и потпис
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:
НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде тј. да попуни наведени образац. 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.Достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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Матични број: 08010714
ПИБ: 100535469
Текући рачун: 840-481661-57
e-mail: dzspazova@gmail.com
Број:
ул. Владимира Хурбана број 2
Стара Пазова,

МОДЕЛ УГОВОРА

- УСЛУГА КАСКО ОСИГУРАЊА -

Закључен дана: ___.____.2016.године између:
1. Дом здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'' из Старе Пазове, Владимира Хурбана 2, ПИБ:
100535469, Матични број: 0801714 коју заступа. директора Александар Омеровић, (као
наручилац-Осигураник), с једне стране
и

2. ,,_____________________________________'' из _______________, ул. _________________ бр.
___, ПИБ: ______________, Матични број: _______________ коју заступа Директор _____________
(као давалац услуге-Осигуравач.)

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац-Осигураник спровео поступак јавне
набавке мале вредности услуге каско осигурања и осигурање возила од аутоодговорности моторних
возила за потребе Дома здравља ,,Др Јован Јовановић.Змај, за период од једне године почев од
дана закључења уговора, у складу са Законом о јавним набавкама.
Осигуравача је доставио понуду број ________ од _________. године за партију бр.1 Каско
осигурање која је по спроведеном поступку јавне набавке изабрана као најповољнија.
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Члан 2.
Сагласно члану 1. овог Уговора, предмет осигурања из партије бр.1 Каско осигурање су
моторна возила Осигураника, сходно понуди Осигуравача број _________ од ___________. године,
која је саставни део овог Уговора.

Члан 3.
За уговорену услугу из партије бр. 1, Каско осигурање, уговорне стране сагласно прихватају
годишњу цену – премију осигурања из понуде Осигуравача број ________ од ________. године у
износу од _______________ динара без пореза, односно у износу од ______________ динара са
порезом.

Члан 4.
Плаћање уговорене цене – премије осигурања из партије бр.1, Каско осигурање, вршиће се
у складу са понудом Осигуравача број ___________ од ____________ , након испостављене
годишње полисе осигурања
посебно по возилима, уплатом на рачун Осигуравача број
____________________________ отворен код банке _______________________.

Члан 5.
Осигуравач се обавезује да:
- по потписивању уговора, примењује тарифе премија које су на снази на дан који је у полиси
означен као почетак осигурања;
- на основу овог уговора и у складу са њим, испоставља Осигуранику Полисе осигурања посебно
по врстама осигурања, а ради реализације услуге.
- услугу из члана 1 овог Уговора изврши стручно и квалитетно у складу са захтевима наручиоца
из спецификације услуге и одговарајућим одредбама Услова осигурања;
- исплати осигурану суму односно накнаду из осигурања према условима из овог уговора и
актуелне полисе осигурања, тј. у року од 30 дана од дана обрачуна накнаде;

Члан 6.
Осигураник се обавезује да:
- изврши плаћање премије осигурања по закљученим полисама осигурања након издавања
фактура на начин и у роковима који су предвиђени овим Уговором и
-прихвата висину премије у зависности од новонабавне вредности возила и сума осигурања на
основу званичног важећег ценовника у РС – АМС.
Члан 7.
Уговор се закључује на период од једне године са почетком важења од 01.03.2016.
закључно са 01.03.2017. године.
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Члан 8.
- Премија за каско осигурање обрачунава се једном годишње по возилу а плаћа се у складу са
чланом 4. овог Уговора.

Члан 9.
На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други важећи прописи.
Члан 10.
Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају споразумно, а
ако се спор не може решити мирним путем сагласно утврђују надлежност суда у Сремској
Митровици.

Члан 11.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
наручилац за своје потребе.

Осигуравач

Наручиоц
Дом здравља ,,Др Ј.Ј.Змај''
Директора
Александар Омеровић

____________________

_______________________
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Матични број: 08010714
ПИБ: 100535469
Текући рачун: 840-481661-57
e-mail: dzspazova@gmail.com
Број:
ул. Владимира Хурбана број 2
Стара Пазова,

МОДЕЛ УГОВОРА

- УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ -

Закључен дана: ___.____.2016.године између:
2. Дом здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'' из Старе Пазове, Владимира Хурбана 2, ПИБ:
100535469, Матични број: 0801714 коју заступа. директора Александар Омеровић, (као
наручилац-Осигураник), с једне стране
и
2. ,,_____________________________________'' из _______________, ул. _________________ бр.
___, ПИБ: ______________, Матични број: _______________ коју заступа Директор _____________
(као давалац услуге-Осигуравач.)

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац-Осигураник спровео поступак јавне
набавке мале вредности услуге каско осигурања и осигурање возила од аутоодговорности моторних
возила за потребе Дома здравља ,,Др Јован Јовановић.Змај, за период од једне године почев од
дана закључења уговора, у складу са Законом о јавним набавкама.
Осигуравача је доставио понуду број ________ од _________. године за партију бр.2 Oсигурање
возила од аутоодговорности која је по спроведеном поступку јавне набавке изабрана као
најповољнија.

21

Члан 2.
Сагласно члану 1. овог Уговора, предмет осигурања из партије бр.2 Oсигурање возила од
аутоодговорности су моторна возила Осигураника, сходно понуди Осигуравача број _________ од
___________. године, која је саставни део овог Уговора.

Члан 3.
За уговорену услугу из партије бр.2 Oсигурање возила од аутоодговорности уговорне стране
сагласно прихватају годишњу цену – премију осигурања из понуде Осигуравача број ________ од
________. године у износу од _______________ динара без пореза, односно у износу од
______________ динара са порезом.

Члан 4.
Плаћање уговорене цене – премије осигурања из партије бр. 2 Oсигурање возила од
аутоодговорности вршиће се у складу са понудом Осигуравача број ___________ од ____________ ,
након испостављене годишње полисе осигурања посебно по возилима, уплатом на рачун
Осигуравача број ____________________________ отворен код банке _______________________.

Члан 5.
Осигуравач се обавезује да:
- по потписивању уговора, примењује тарифе премија које су на снази на дан који је у полиси
означен као почетак осигурања;
- на основу овог уговора и у складу са њим, испоставља Осигуранику Полисе осигурања посебно
по врстама осигурања, а ради реализације услуге.
- услугу из члана 1 овог Уговора изврши стручно и квалитетно у складу са захтевима наручиоца
из спецификације услуге и одговарајућим одредбама Услова осигурања;
- исплати осигурану суму односно накнаду из осигурања према условима из овог уговора и
актуелне полисе осигурања, тј. у року од 30 дана од дана обрачуна накнаде;

Члан 6.
Осигураник се обавезује да:
- изврши плаћање премије осигурања по закљученим полисама осигурања након издавања
фактура на начин и у роковима који су предвиђени овим Уговором и
-прихвата висину премије у зависности од новонабавне вредности возила и сума осигурања на
основу званичног важећег ценовника у РС – АМС.
Члан 7.
Уговор се закључује на период од једне године са почетком важења од 01.03.2016.
закључно са 01.03.2017. године.
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Члан 8.
- Премија за каско осигурање обрачунава се једном годишње, а плаћа се у складу са чланом 4. овог
Уговора.
-Премија за услуге основног осигурања врши се тако што ће премију обавезног осигурања моторних
возила од аутоодговорности за штете причињене трећим лицима, платити на основу испостављене
фактуре, посебно за свако возило приликом регистрације.

Члан 9.
На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други важећи прописи.
Члан 10.
Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају споразумно, а
ако се спор не може решити мирним путем сагласно утврђују надлежност суда у Сремској
Митровици.

Члан 11.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава
наручилац за своје потребе.

Осигуравач

Наручиоц
Дом здравља ,,Др Ј.Ј.Змај''
Директора
Александар Омеровић

____________________

_______________________
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СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА МЕНИЦА

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ
МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА-

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА-МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора о обавезном каско
осигурању издати Осигуранику инструмент обезбеђења уговорних обавеза – меницу, за добро
извршење посла, на износ од 10% вредности понуде, односно Уговора.

датум

М.П.

Понуђач:
( потпис одговорног лица )

__________________

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду а меница приликом потписивања уговора.
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СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА МЕНИЦА

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ
МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА-

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА-МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора о обавезном осигурању од
аутоодговорности издати Осигуранику инструмент обезбеђења уговорних обавеза – меницу, за
добро извршење посла, на износ од 10% вредности понуде, односно Уговора.

датум

М.П.

Понуђач:
( потпис одговорног лица )

__________________

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду а меница приликом потписивања уговора.
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