ЈП“НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА“
Змајев трг 1.
21208 Сремска Каменица
Телефон: 021/463-824

П О З И В ПОНУЂАЧИМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
Број јавне набавке: 2-25/2013
Предмет јавне набавке:
Услуге осигурања
у ЈП“Национални парк Фрушка гора“

Сремска Каменица, јули 2013.године
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С А Д Р Ж А Ј

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА-ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, АУТО ОСИГУРАЊЕ, ОСИГУРАЊЕ
ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА, ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
МОДЕЛ УГОВОРА
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА(„Сл. Гласник РС“, бр 124/2013)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

2.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив, адреса и интернет старница наручиоца:
ЈП“Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг бр. 1, www.npfruskagora.co.rs
Врста наручиоца:
Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке:
Услуге осигурања
Назив и ознака из општег речника набавке:
66510000-услуге осигурања
Број партија, уколико је јавна набавка обликована у више партија:
Јавна набавка није обликована у партије. Максимална процењена вредност набавке је 2.000.000,00
динара.
Врста предмета: Услуга
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
- Понуђена цена – годишња премија осигурања- 50 пондера
- Ажурност у решавању штета за 2012.годину- 20 пондера
- Гарантне резерве понуђача на дан 31.12.2012.године- 15 пондера
- Учешће са превентивним средствима за спречавање будућих штетних догађаја-15 пондера
Начин пондерисања за сваки елемент критеријума наведен је у конкурсној документацији.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети:
- Лично у просторијама Дирекције ЈП“Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев
трг 1., сваким радним даном од 8 до 14 часова
- На интернет страници www.npfruskagora.co.rs
- На порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
- По захтеву конкурсна документација може бити достављена поштом на адресу подносиоца
захтева
Начин подношења понуде и рок:
Понуду понуђачи достављају у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене
податке у обрасцу конкурсне документације и оверава печатом и потписом. Рок за достављање понуда је
8 дана, од дана када је позив понуђачима објављен на порталу Управе за јавне набавке, односно
22.07.2013.године. Понуда мора стићи у писарницу наручиоца, на адресу ЈП“Национални парк Фрушка
гора“ Змајев трг 1. Сремска Каменица, најкасније до 12,00 часова дана 22.07.2013.године. Понуду
доставити у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: понуда за набавку бр.2-25/2013- услуге
осигурања-не отварај“, а на полеђини пуну адресу Понуђача, особу за контакт и њен број телефона.
Понуда са варијантама није дозвољена, биће одбијена као неисправна. Понуђач је дужан да наведе
списак свих подизвођача који ће бити ангажовани.
Место, време и начин отварања понуде:
Понуде се отварају јавно, комисијски, истог дана када истиче рок за предају понуда, са почетком у 12,15
часова. Место отварања понуда је Дирекција ЈП“Национални парк
Фрушка гора“, Змајев трг 1., канцеларија помоћника директора за заједничке службе.
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Неблаговремене понуде биће враћене понуђачима неотворене. О отварању понуда Комисија води
записник, који потписују чланови комисије и присутни представници понуђача, који преузимају
примерак записника. Понуђачима који нису учествовали у поступку, Записник ће бити достављен у року
од 3 дана од дана отварања понуда.
Услови под којима представниици понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача су обавезни да пре отварања понуда комисији предају своја овлашћења за
учешће у поступку отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
Одлуку о додели уговора Наручилац ће извршити у оквирном року од 10 дана, од дана отварања понуда.
Лице за контакт:
Гордана Мутлак, правник, службеник за јавне набавке, 021/463-824.
1. Општи подаци о јавној набавци:
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
ЈП“Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, Змајев трг 1., www.npfruskagora.co.rs
2. За наведену набавку се спроводи: јавна набавка мале вредности
3. Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ
4. Назнака: Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности, ради закључивања уговора о
јавној набавци
5. Контакт: Комисија за спровођење јавне набавке мале вредности: услуге осигурања у
ЈП“Национални парк Фрушка гора“ у следећем саставу:
- Кукавица Миомир, дипломирани економиста, председник
- Пањковић Дарко, дипломирани правника, члан
- Мутлак Гордана, правник, члан
Заменици чланова комисије:
- Алексић Жарко, дипломирани инжењер шумарства, заменик председника
- Кремић Миланка, дипломирани правник, заменик члана
- Аћимовић Срђан, дипломирани економиста, заменик члана
Контакт телефон: 021/463-824, Гордана Мутлак
2. Подаци о предмету јавне набавке:
Предмет јавне набавке су услуге осигурања у ЈП“Национални парк Фрушка гора“ за период од једне
године.
Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
66510000 - Услуге осигурања:
66512100 – услуге осигурања од незгоде
66514110 – услуге осигурања моторних возила
66514150 – услуге осигурања пловила
66515200 – услуге осигурања имовине
66516400 – услуге осигурања од опште одговорности
Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака из општег речника
набавке: јавна набавка није обликована по партијама
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3. Врсте, карактеристике(спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.,(осим у случају
набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев)

Предмет јавне набавке су услуге осигурања: осигурање имовине Предузећа(ризици: пожар, провална
крађа, лом стакла), каско осигурање моторних возила, осигурање запослених од последица несрећног
случаја(смрт услед незгоде, смрт услед болести, инвалидност услед незгоде), допунско здравствено
осигурање запослених(хируршке интервенције, операције, тешке болести), осигурање пловних објеката,
за период од једне године.

5.
ОБРАЗАЦ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 77.
ЗА ПРАВНА ЛИЦА
Обавезни и додатни услови
Докази о испуњености услова из члана 77. Закона
за учешће:
1. Да
је
понуђач Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистрован
код регистра надлежног Привредног суда;
надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар
2. Да понуђач и његов
законски заступник није
осуђиван за неко од Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда
кривичних дела као члан и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
организоване
послова да понуђач и његов законски заступник није осуђиван
криминалне групе, да за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
није
осуђиван
за групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
привреде, кривична дела кривично дело примања или давања мита, кривично дело
против животне средине, преваре (доказ не може бити старији од два месеца пре
кривично дело примања отварања понуда)
или
давања
мита,
кривично дело преваре
3. Да
понуђачу
није
изречена мера забаране Потврде привредног и прекршајног суда да понуђачу није
обављања
делатности, изречена мера забране обављања делатности, или потврде
која је на снази у време Агенције за привредне регистре да код овог органа није
објављивања
односно регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
слања
позива
за забране обављања делатности (доказ мора бити издат након
подношење понуда
објављивања позива за подношење понуда)
4. Да је понуђач измирио
доспеле
порезе,
доприносе и друге јавне
дажбине у складу са
прописима
Републике
Србије
или
стране
државе када има седиште
на њеној територији
5. Да понуђач има важећу
дозволу
надлежног
органа
за
обављање
делатности
који
је
предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола
предвиђена
посебним
прописом

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде
да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и уверења
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода (доказ не може
бити старији од два месеца пре отварања понуда)

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате
од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом
Дозволу Народне банке Србије, као надлежног државног
органа Републике Србије за обављање послова осигурања
и потврду Народне банке Србије да понуђачу није престала
дозвола за обављање послова осигурања

6. Да понуђач располаже Неопходним финансијским капацитетом се сматра пословање
неопходним
без губитка у претходне 3 (три) обрачунске године, односно
финансијским
остварен нето добитак, а доказује се достављањем БОН-ЈН са
капацитетом
извештајем овлашћеног ревизора, уколико је понуђач обвезник
вршења ревизије и Биланс стања и Биланс успеха за 2010.,
2011., и 2012. годину, са мишљењем овлашћеног ревизора.
Уколико понуђач нема обавезу да врши ревизију финансијских
извештаја у смислу члана 37. Закона о рачуноводству и
ревизији, може их доставити без мишљења овлашћеног
ревизора
7. Да понуђач располаже Неопходним пословним капацитетом се сматра најмање
неопходним пословним 10(десет) полиса осигурања закључених у 2012.години, од
капацитетом
пожара и неких других опасности на суму осигурања преко
1.000.000.000,00 динара.(за сваку појединачну полису), што
доказјуе достављањем копија полиса. Неопходно је да полисе
буду закључене у складу са Условима за осигурање од пожара
и неких других опасности.
Наручилац задржава право да на писмени захтев врши увид у
оригиналну документацију којом понуђач доказује испуњеност
услова финансијског и пословног капацитета
8. Да понуђач располаже Неопходним кадровским капацитетом се сматра да понуђач
кадровским капацитетом пре објављивања позива има најмање 5 дипломираних
грађевинских инжењера, 5 дипломираних инжењера
електротехнике и 5 дипломираних инжењера машинства, а
као доказ доставља копије обрасца М-А, из кога се види да
су пријављени код понуђача на обавезно социјално
осигурање, те копију уговора о раду за запослене инжењере
из којих се види да су запослени код понуђача
9. Да понуђач располаже Довољним техничким капацитетом се сматра довољан
довољним
техничким технички капацитет за извршење предмета јавне набавке-да
капацитетом
поседује информациони систем
умрежених рачунара, а
доказује се изјавом понуђача о техничком капацитету
***ЗАОКРУЖИТИ ДАТЕ ДОКАЗЕ И ПРИЛОЖИТИ ИХ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ
ЗАЈЕДНО УЗ ДАТИ ОБРАЗАЦ
Датум,
Понуђач:

________________________

____________________
М. П.
Понуђач је дужан без одлагања писмено обавестити наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговра, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописан начин
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 77.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Обавезни и додатни услови
Докази о испуњености услова из члана 77. Закона
за учешће:
1. Да
је
понуђач Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
регистрован
код извод из одговарајућег регистра
надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар
2. Да понуђач и његов Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда
законски заступник није и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
осуђиван за неко од послова да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела
кривичних дела као члан као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
организоване
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите
криминалне групе, да животне средине, кривично дело примања или давања мита,
није
осуђиван
за кривично дело преваре (доказ не може бити старији од два
кривична дела против месеца пре отварања понуда)
привреде, кривична дела
против животне средине,
кривично дело примања
или
давања
мита,
кривично дело преваре
3. Да
понуђачу
није
изречена мера забаране Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања
делатности, обављања делатности, или потврде Агенције за привредне
која је на снази у време регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
објављивања
односно привредном субјекту изречена мера забране обављања
слања
позива
за делатности (доказ мора бити издат након објављивања
подношење понуда
позива за подношење понуда)
4. Да је понуђач измирио
доспеле
порезе,
доприносе и друге јавне
дажбине у складу са
прописима
Републике
Србије
или
стране
државе када има седиште
на њеној територији
5. Да понуђач има важећу
дозволу
надлежног
органа
за
обављање
делатности
који
је
предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола
предвиђена
посебним
прописом
6. Да понуђач располаже

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода (доказ не може бити
старији од два месеца пре отварања понуда)

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате
од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом
Дозволу Народне банке Србије, као надлежног државног
органа Републике Србије за обављање послова осигурања
и потврду Народне банке Србије да понуђачу није престала
дозвола за обављање послова осигурања
Неопходним финансијским капацитетом се сматра пословање

неопходним
финансијским
капацитетом

7. Да понуђач располаже
неопходним пословним
капацитетом

8. Да понуђач располаже
кадровским капацитетом

9. Да понуђач располаже
довољним
техничким
капацитетом

без губитка у претходне 3 (три) обрачунске године, а доказује
се достављањем БОН-ЈН са извештајем овлашћеног ревизора,
уколико је понуђач обвезник вршења ревизије и Биланс стања
и Биланс успеха за 2010., 2011., и 2012. годину, са мишљењем
овлашћеног ревизора. Уколико понуђач нема обавезу да врши
ревизију финансијских извештаја у смислу члана 37. Закона о
рачуноводству и ревизији, може их доставити без мишљења
овлашћеног ревизора
Неопходним пословним капацитетом се сматра најмање
10(десет) полиса осигурања закључених у 2012.години, од
пожара и неких других опасности на суму осигурања преко
1.000.000.000,00 динара.(за сваку појединачну полису), што
доказјуе достављањем копија полиса. Неопходно је да полисе
буду закључене у складу са Условима за осигурање од пожара
и неких других опасности.
Наручилац задржава право да на писмени захтев врши увид у
оригиналну документацију којом понуђач доказује испуњеност
услова финансијског и пословног капацитета
Неопходним кадровским капацитетом се сматра да понуђач
пре објављивања позива има најмање 5 дипломираних
грађевинских инжењера, 5 дипломираних инжењера
електротехнике и 5 дипломираних инжењера машинства, а
као доказ доставља копије обрасца М-А, из кога се види да
су пријављени код понуђача на обавезно социјално
осигурање, те копију уговора о раду за запослене инжењере
из којих се види да су запослени код понуђача
Довољним техничким капацитетом се сматра довољан
технички капацитет за извршење предмета јавне набавке-да
поседује информациони систем
умрежених рачунара, а
доказује се изјавом понуђача о техничком капацитету

***ЗАОКРУЖИТИ ДАТЕ ДОКАЗЕ И ПРИЛОЖИТИ ИХ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ
ЗАЈЕДНО УЗ ДАТИ ОБРАЗАЦ
Датум,
Понуђач:

________________________

____________________
М. П.
Понуђач је дужан без одлагања писмено обавестити наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговра, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописан начин
8.

9.
6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 77.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
Обавезни и додатни услови
за учешће:
1. Да понуђач 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
2. Да
понуђачу
није
изречена мера забаране
обављања послова, која
је на снази у време
објављивања
односно
слања
позива
за
подношење понуда
3. Да је понуђач измирио
доспеле
порезе,
доприносе и друге јавне
дажбине у складу са
прописима
Републике
Србије
или
стране
државе када има седиште
на њеној територији
4. Да понуђач има важећу
дозволу
надлежног
органа
за
обављање
делатности
који
је
предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола
предвиђена
посебним
прописом
5. Да понуђач располаже
неопходним
финансијским

Докази о испуњености услова из члана 77. Закона
Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда
и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда)

Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова(доказ мора бити издат након
објављивања позива за подношење понуда)

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода(доказ не може бити
старији од два месеца пре отварања понуда)

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате
од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом
Дозволу Народне банке Србије, као надлежног државног
органа Републике Србије за обављање послова осигурања
и потврду Народне банке Србије да понуђачу није престала
дозвола за обављање послова осигурања
Неопходним финансијским капацитетом се сматра пословање
без губитка у претходне 3 (три) обрачунске године, а доказује
се достављањем БОН-ЈН са извештајем овлашћеног ревизора,

капацитетом

7. Да понуђач располаже
неопходним пословним
капацитетом

8. Да понуђач располаже
кадровским капацитетом

9. Да понуђач располаже
довољним
техничким
капацитетом

уколико је понуђач обвезник вршења ревизије и Биланс стања
и Биланс успеха за 2010., 2011., и 2012. годину. Уколико
понуђач нема обавезу да врши ревизију финансијских
извештаја у смислу члана 37. Закона о рачуноводству и
ревизији, може их доставити без мишљења овлашћеног
ревизора
Неопходним пословним капацитетом се сматра најмање
10(десет) полиса осигурања закључених у 2012.години, од
пожара и неких других опасности на суму осигурања преко
1.000.000.000,00 динара.(за сваку појединачну полису), што
доказјуе достављањем копија полиса. Неопходно је да полисе
буду закључене у складу са Условима за осигурање од пожара
и неких других опасности.
Наручилац задржава право да на писмени захтев врши увид у
оригиналну документацију којом понуђач доказује испуњеност
услова финансијског и пословног капацитета
Неопходним кадровским капацитетом се сматра да понуђач
пре објављивања позива има најмање 5 дипломираних
грађевинских инжењера, 5 дипломираних инжењера
електротехнике и 5 дипломираних инжењера машинства, а
као доказ доставља копије обрасца М-А, из кога се види да
су пријављени код понуђача на обавезно социјално
осигурање, те копију уговора о раду за запослене инжењере
из којих се види да су запослени код понуђача
Довољним техничким капацитетом се сматра довољан
технички капацитет за извршење предмета јавне набавке-да
поседује информациони систем
умрежених рачунара, а
доказује се изјавом понуђача о техничком капацитету

***ЗАОКРУЖИТИ ДАТЕ ДОКАЗЕ И ПРИЛОЖИТИ ИХ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ
ЗАЈЕДНО УЗ ДАТИ ОБРАЗАЦ
Датум,
Понуђач:

________________________

____________________
М. П.
Понуђач је дужан без одлагања писмено обавестити наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговра, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописан начин

10.

11.
ОБРАЗАЦ
7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 77.
ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Обавезни и додатни услови за
Докази о испуњености услова из члана 77. Закона
учешће:
1. Да је подизвођач регистрован Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод
код надлежног органа, односно из регистра надлежног Привредног суда;
уписан у одговарајући регистар
2. Да подизвођач и његов Извод из казнене евиденције, односно уверења
законски
заступник
није надлежног суда и надлежне полицијске управе
осуђиван за неко од кривичних Министарства унутрашњих послова да подизвођач и
дела као члан организоване његов законски заступник није осуђиван за неко од
криминалне групе, да није кривичних дела као члан организоване криминалне
осуђиван за кривична дела групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривична против привреде, кривична дела против заштите
дела против животне средине, животне средине, кривично дело примања или давања
кривично дело примања или мита, кривично дело преваре (доказ не може бити
давања мита, кривично дело старији од два месеца пре отварања понуда)
преваре
3. Да подизвођачу није изречена Потврде привредног и прекршајног суда да подизвођачу
мера
забаране
обављања није изречена мера забране обављања делатности, или
делатности, која је на снази у потврде Агенције за привредне регистре да код овог
време објављивања односно органа није регистровано, да му је као привредном
слања позива за подношење друштву изречена мера забране обављања делатности
понуда
(доказ мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда)
4. Да је подизвођач измирио Уверење Пореске управе Министарства финансија и
доспеле порезе, доприносе и привреде да је подизвођач измирио доспеле порезе и
друге јавне дажбине у складу доприносе и уверења надлежне управе локалне
са
прописима
Републике самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
Србије или стране државе када локалних јавних прихода (доказ не може бити старији
има
седиште
на
њеној од два месеца пре отварања понуда)
територији
5. Да подизвођач има важећу Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности,
дозволу надлежног органа за издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола
обављање делатности који је предвиђена посебним прописом
предмет јавне набавке, ако је Дозволу Народне банке Србије, као надлежног
таква
дозвола
предвиђена државног органа Републике Србије за обављање
посебним прописом
послова осигурања и потврду Народне банке Србије
да понуђачу није престала дозвола за обављање
послова осигурања
***ЗАОКРУЖИТИ ДАТЕ ДОКАЗЕ И ПРИЛОЖИТИ ИХ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ
ЗАЈЕДНО УЗ ДАТИ ОБРАЗАЦ
Датум,________________________
Понуђач:
____________________
М. П.

12.
ОБРАЗАЦ
8. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 77.
ЗА УЧЕСНИКЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Обавезни и додатни услови
Докази о испуњености услова из члана 77. Закона
за учешће:
1. Да
је
понуђач Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистрован
код регистра надлежног Привредног суда;
надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар
2. Да понуђач и његов
законски заступник није
осуђиван за неко од Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда
кривичних дела као члан и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
организоване
послова да понуђач и његов законски заступник није осуђиван
криминалне групе, да за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
није
осуђиван
за групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
привреде, кривична дела кривично дело примања или давања мита, кривично дело
против животне средине, преваре (доказ не може бити старији од два месеца пре
кривично дело примања отварања понуда)
или
давања
мита,
кривично дело преваре
3. Да
понуђачу
није
изречена мера забаране Потврде привредног и прекршајног суда да понуђачу није
обављања
делатности, изречена мера забране обављања делатности, или потврде
која је на снази у време Агенције за привредне регистре да код овог органа није
објављивања
односно регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
слања
позива
за забране обављања делатности (доказ мора бити издат након
подношење понуда
објављивања позива за подношење понуда)
4. Да је понуђач измирио
доспеле
порезе,
доприносе и друге јавне
дажбине у складу са
прописима
Републике
Србије
или
стране
државе када има седиште
на њеној територији
5. Да понуђач има важећу
дозволу
надлежног
органа
за
обављање
делатности
који
је
предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола
предвиђена
посебним
прописом

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде
да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и уверења
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода (доказ не може
бити старији од два месеца пре отварања понуда)

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате
од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом
Дозволу Народне банке Србије, као надлежног државног
органа Републике Србије за обављање послова осигурања
и потврду Народне банке Србије да понуђачу није престала
дозвола за обављање послова осигурања

6. Да понуђач располаже Неопходним финансијским капацитетом се сматра пословање
неопходним
без губитка у претходне 3 (три) обрачунске године, а доказује
финансијским
се достављањем БОН-ЈН са извештајем овлашћеног ревизора,
капацитетом
уколико је понуђач обвезник вршења ревизије и Биланс стања
и Биланс успеха за 2010., 2011., и 2012. годину. Уколико
понуђач нема обавезу да врши ревизију финансијских
извештаја у смислу члана 37. Закона о рачуноводству и
ревизији, може их доставити без мишљења овлашћеног
ревизора
7. Да понуђач располаже Неопходним пословним капацитетом се сматра најмање
неопходним пословним 10(десет) полиса осигурања закључених у 2012.години, од
капацитетом
пожара и неких других опасности на суму осигурања преко
1.000.000.000,00 динара.(за сваку појединачну полису), што
доказјуе достављањем копија полиса. Неопходно је да полисе
буду закључене у складу са Условима за осигурање од пожара
и неких других опасности.
Наручилац задржава право да на писмени захтев врши увид у
оригиналну документацију којом понуђач доказује испуњеност
услова финансијског и пословног капацитета
8. Да понуђач располаже Неопходним кадровским капацитетом се сматра да понуђач
кадровским капацитетом пре објављивања позива има најмање 5 дипломираних
грађевинских инжењера, 5 дипломираних инжењера
електротехнике и 5 дипломираних инжењера машинства, а
као доказ доставља копије обрасца М-А, из кога се види да
су пријављени код понуђача на обавезно социјално
осигурање, те копију уговора о раду за запослене инжењере
из којих се види да су запослени код понуђача
9. Да понуђач располаже Довољним техничким капацитетом се сматра довољан
довољним
техничким технички капацитет за извршење предмета јавне набавке-да
капацитетом
поседује информациони систем
умрежених рачунара, а
доказује се изјавом понуђача о техничком капацитету
***ЗАОКРУЖИТИ ДАТЕ ДОКАЗЕ И ПРИЛОЖИТИ ИХ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ
ЗАЈЕДНО УЗ ДАТИ ОБРАЗАЦ
***СВАКИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МОРА ДА ИСПУНИ ОБАВЕЗНЕ
УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, од тачке 1., до 4.(од 1., до 4.,
у Обрасцу), а доказе из члана 76. Закона( од тачке 6., до 9 у Обрасцу), испуњавају заједно
***Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у складу са чланом 81., став 4.
Закона о јавним набавкама.
Датум,
Понуђач:

________________________

____________________
М. П.
13.
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9. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Понуда се подноси у једном примерку, на српском језику, на обрасцима који чине саставни део
документације.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и
потписом овлашћене особе. Образац понуде не може се попуњавати оловком, фломастером или
пенкалом, а свака учињена исправка (свако бељење или подебљавање бројева), мора бити
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.
2. Сви обрасци морају бити читко попуњени, оверени печатом и потписани од стране овлашћеног
лица понуђача.
3. Понуђач је дужан да попуни модел уговора, потпише и овери печатом, чиме потврђује да
прихвата елементе уговора.
4. Понуда са варијантама није дозвољена.
5. Пре истека рока за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин и у року који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. Уколико се измена
понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу. Свако
обавештење о изменама или повлачењу понуде биће примљено, означено и достављено са
назнаком на коверти: „Измене понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку „услуге осигурања
2-25/2013-НЕ ОТВАРАТИ“.
6. Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда.
7. У случају заједничке понуде саставни део понуде чини споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум садржи податке
предвиђене чланом 81., став 4. Закона о јавним набавкама(Службени гласник РС 124/2012)
8. Понуђач треба да упише цене у динарима за све позиције у конкурсној документацији и да цене
искаже са и без обрачунатог пореза. Цена је фиксна и треба да буде изражена у динарима.
Понуђач даје цену за период од једне године. Није дозвољено захтевање аванса. Плаћање се
врши у једнаким месечним ратама, без обрачуна камате, до 10-тог у месецу за текући месец,
валута плаћања не може бити краћа од 10 дана од дана пријема рачуна. Плаћање се врши уплатом
на рачун понуђача Понуђена цена мора бити изражена са свим трошковима.
Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 124/2012).
9. Подаци, које понуђач у конкурсној документацији означи као поверљиве, биће коришћени само у
предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у
даљем току поступка.
Понуђач је дужан да у понуди означи поверљиве податке: цена и остали подаци из понуде који су
од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуда неће се сматрати поверљивим,
сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама(Службени гласник РС број: 124/2012)
10. Понуђач је дужан да детаљно проучи документацију и упутства. Све евентуалне додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, понуђач може тражити искључиво у
писаном облику пре предаје документације на начин одређен чланом 20. Закона о јавним
набавкама(Службени гласник РС број: 124/2012)
11. Наручилац ће одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, ако
не докаже да испуњава додатне услове, ако није доставио тражено средство обезбеђења, ако је
понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, ако понуда садржаи друге недостатке због
којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим
понудама.
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12. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија и који буде позван на потпис уговора,
дужан је приликом потписивања уговора приложити 2 бланко менице са меничним овлашћењем
и потврдом банке о регистарцији меница, за извршење уговорне обавезе, а све у складу са чланом
12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова(„Службени гласник РС“ бр.29/2013.г).
13. Наручилац ће у поступку оцене приспелих понуда применити критеријум економски
најповољнија понуда, елементи критеријума: понуђена цена – годишња премија осигурања,
ажурност у решавању штета за 2012. годину, гарантне резерве понуђача на дан 31.12.2012.године
и учешће са превентивним средствима за спречавање штетних догађаја до 200.000,00 динара.
Методологија оцењивања понуда
Наручилац се обавезује да ће се придржавати критеријума економски најповољнија
понуда и то:
Елементи критеријума
Број пондера
Премија-најниже понуђена премија
50 пондера
Гарантоване резерве понуђача на дан 31.12.2012.године
15 пондера
Ажурност у решавању штета за 2012. годину
20 пондера
Учешће са превентивним средствима за спречавање штетних
догађаја до 200.000,00 динара
15 пондера
УКУПНО:
100 пондера
*** ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА (ЦЕНА): максимално 50 пондера
Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 50 пондера и остварује их
понуђач који понуди најнижу премију. Број пондера понуђача са мање повољним премијама се
израчунава по формули:
БРОЈ ПОНДЕРА= Вредност најниже премије осигурања x 50
Вредност појединачне понуде
Понуђачи су обавезни да тражени податак наведу у „Обрасцу понуде“
*** ГАРАНТОВАНЕ РЕЗЕРВЕ ПОНУЂАЧА НА ДАН 31.12.2012. годину/ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ У
САМОПРИДРЖАЈУ: максимално 15 пондера
Код овог критеријума упоређиваће се гарантоване и техничке резерве у самопридржају.
О=гарантоване резерве/техничке резерве у самопридржају
Бодовање се врши по скали:

<0,2.........................................0 пондера
0,2 – 0,3.........................................5 пондера
0,3 – 0,4.......................................10 пондера
>0.4………………………...15 пондера

Доказ: за овај критеријум потребно је доставити мишљење овлашћених актуара о
финансијским извештајима и годишњем извештају пословања за 2012.годину (подаци из
истог).
Понуђачи су обавезни да тражени податак наведу у „Обрасцу понуде“
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*** АЖУРНОСТ У РЕШАВАЊУ ШТЕТА ЗА 2012.годину: максималан број 20 пондера
Код овог елемента критеријума упоређиваће се обавеза по основу штета и уговорених
износа (АОП 134) и расходи накнаде штете и уговорених износа (АОП 228).
Ажурност у решавању штета за 2012.годину, рачуна се према следећој формули: А/Бx100, где је:
А=обавезе по основу штета и уговорених износа (АОП 134)
Б=расходи накнада штете и уговорених износа (АОП 228)
Понуђачи остварују пондере на следећи начин:
Од 0 до 0,5%...........................20 пондера
0,5 до 1%................................ 10 пондера
Више од 1%..............................0 пондера
Доказ: за овај критеријум потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за
2012.годину.
Напомена: У случају заједничке понуде, ажурност у решавању штета групе понуђача обрачунава
се тако што се претходно обрачунају збирне вредности за број решених штета у 2012.години,
број одбијених и сторнираних штета у 2012.години, број резервисаних штета на крају 2012.
години и број пријављених штета у 2012.години-свих понуђача. Тако добијене вредности
(збирови) користиће се за израчунавање бодова према задатој формули.
Понуђачи су обавезни да тражени податак наведу у „Обрасцу понуде“
*** УЧЕШЋЕ СА ПРЕВЕНТИВНИМ СРЕДСТВИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ БУДУЋИХ
ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА максималан број 15 пондера
Понуђач који понуди учешће са превентивним средствима за спречавање будућих штетних
догађаја у износу од 200.000,00 динара, остварује 15 пондера. Понуђач који не понуди учешће са
превентивним средствима за спречавање будућих штетних догађаја, не остварује пондере по
овом критеријуму.
Доказ: Изјава понуђача, дата на меморандуму, потписана и оверена од стране одговорног лица
понуђача, издата под пуном моралном и материјалном одговорношћу да је спреман учествовати
са превентивним средствима за спречавање будућих штетних догађаја.
Изабрани понуђач, приликом потписивања уговора о пружању услуга осигурања,
потписује и уговор о учешћу са превентивним средствима за спречавање будућих штетних
догађаја.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом, елемент критеријума на основу
којег ће наручилац извршити доделу уговора биће понуђена цена (премија осигурања), затим
учешће са превентивним средствима, затим ажурност у решавању штета, затим гарантоване
резерве.
14. 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
15. Понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача у складу са роковима и начином
подношења предвиђеним Законом о јавним набавкама(Службени гласник РС број: 124/2012).
После доношења одлуке наручиоца, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од
дана пријема одлуке.
16. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за
заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама(Службени гласник РС број: 124/2012) није

17.
другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим, ако је примљен
од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. Примерак захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права
доставља се непосредно, електронском поштом или факсом, а понуђач мора имати потврду
пријема. Уколико се захтев за заштиту права доставља путем поште, мора се послати
препоручено са повратницом. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број: 840742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број: 97 50-016, сврха уплате: републичка
административна такса, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од
40.000,00 динара у поступку јавне набавке, прописану чланом 156., став 1., тачка 3. Закона о
јавним набавкама(Службени гласник РС број: 124/2012) и да о томе достави доказ наручиоцу.
17. Понуђач ће бити позван да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона о јавним набавкама(Службени гласник РС број: 124/2012), приступи
потписивању уговора. Ако понуђач, не потпише уговор који му је достављен на потпис,
сматраће се да је одустао од уговора, а Наручилац ће уговор закључити са првим следећим
понуђачем, који има најнижу понуђену цену.
18. Понуда треба да остане важећа за прихватање најмање 30 дана од дана отварања.
19. Наручилац задржава право да не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци, ако установи
да ниједна понуда не одговара условима из конкурсне документације, или да су све понуде
неодговарајуће и неприхватљиве, као и из било ког другог објективног разлога. О обустави
поступка јавне набавке Наручилац ће објавити обавештење у року од три дана од дана донете
одлуке.
Председник Комисије за јавне набавке:
Миомир Кукавица, дипл.економиста

18.
10. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЈП“Национални парк Фрушка гора“Сремска Каменица расписује поступак за јавну набавку мале
вредности услуга осигурања, број: 2-25/2013.,(услуге осигурања имовине, осигурања запослених, каско
осигурање возила, аутоодговорност, осигурање пловних објеката).
Услуге осигурања имовине, каско осигурања возила, аутоодговорности и пловних објеката, и
осигурања запослених набављају се за период од једне године.
(1) ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
I Осигурање имовине од ПОЖАРА
Ред Предмет
осигурања(допунски Сума осигурања
број ризик:
излив
воде
из
канализационих и водоводних цеви
на I ризик 10% од суме осигурања
објеката и опреме)
1. Грађевински објекти (РЈ: Сремска 45.913.534,00
Каменица,
Беочин,
Врдник,
Лежимир, Ердевик, Уређивање
простора, Информативни центар и
Дирекција)
2. Опрема и ситан инвентар (РЈ:
Сремска
Каменица,
Беочин,
Врдник,
Лежимир,
Ердевик,
Уређивање
простора,
Информативни
центар
и
Дирекција)
3. Објекти ниске градње (дрвени
мостови, табле, ограде, клупе,
столови)
4. Залихе
неновчаних
обртних
средстава (група конта 12-готови
производи: дрвни сортименти који
се налазе на отвореном - РЈ:
Сремска
Каменица,
Беочин,
Врдник,
Лежимир,
Ердевик,
Уређивање простора)
5. Осигурање шума, по списку
6. Осигурање
садница,
списку(пожар, основни ризик)

Годишња
Годишња
Месечна
премија без премија са премија
пдв-а
пдв-ом
без пдв-а

13.608.182,00

2.929.501,00

2.800.000,00

35.787.342,65

по 7.479.707,75

СПИСАК ШУМСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ОСИГУРАЊЕ
Радна јединица
Лишћари, до 40 г

ГЈ

Одељење

Одсек

Површина у
ха

Врста дрвећа

Старост

Сремска Каменица
Лишћари, преко 50 г
Сремска Каменица

3801

67

а

1,00

Граб,отл

40

3804

41

а

1,50

Цер,медунац,
ц.јасен

71

Укупно ха лишћари
Четинари, до 30 г
Врдник
Четинари, до 40 г
Лежимир
Четинари, до 50 г
Ердевик
Ердевик
Ердевик
Сремска Каменица
Четинари, преко 50 г
Врдник
Укупно ха четинари

2,50

3803

25

и

1,5

Црни бор

26

3809

68

а

2,5

Црни бор,
ариш

38

3812
3812
3812
3801

53
54
54
18

б
а
б
ф

12,50
6,10
4,54
1,50

Црни бор
Црни бор
Црни бор
Црни бор,отл

45
49
42
42

1,00
Црни бор
29,64
СПИСАК ПАРЦЕЛА ТОПОЛЕ(САДНИЦА) РЈ Ердевик- пожар
3807

ГЈ

Одељење

Одсек

3811
3811

24
24

3
3
Укупно

б

3

Површина
у ха
1,50
1,93
3,43

Врста
дрвећа
Топола
Топола

Ком/ха
300
300

Цена по ком у
дин
945,90
639,42

57

Старост
8
2

СПИСАК ПАРЦЕЛА ТОПОЛЕ И ВРБЕ(САДНИЦА) РЈ Беочин – пожар ГЈ 3813
Одељењ
е
9
9
9
10
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15

Одсек
д
е
г
а
а
е
а
д
е
б
ц
д
х
ј
б
Укупно:

Површина
у ха
8,85
0,54
0,59
1,77
3,00
2,70
1,64
0,86
1,90
1,00
1,30
4,53
1,11
1,53
2,49
33,81

Топола

Врба

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
-

Старост
год
4
4
2
3
5
5
3
2
3
4
4
2
1
1
4

Ком/ха
278
278
278
278
278
278
278
555
278
278
278
555
555
278
278

Цена по
ком у дин
741,58
741,58
639,42
690,50
792,66
792,66
690,50
313,24
690,50
741,58
741,58
313,24
313,24
588,35
741,58
19.

II ОСИГУРАЊЕ ОД ОПАСНОСТИ ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА
Ред Предмет осигурања
број

Сума осигурања

Годишња
Годишња
Месечна
премија без премија са премија
пдв-а
пдв-ом
без пдв-а

7. Готов новац и новчане вредности 2.780.000,00
за време преноса и превоза на
релацији банка-седиште предузећа:
6 радних јединица и обрнуто, више
пута у месецу
III ОСИГУРАЊЕ ОД ЛОМА
Ред Предмет осигурања
број

Сума осигурања

Годишња
Годишња
Месечна
премија без премија са премија
пдв-а
пдв-ом
без пдв-а

8. Осигуравају се сва стакла и 100.000,00
огледала у објектима (140 м2
површине стакала и огледала)
9. Геодетска опрема – покретна 1.495.025,00
техника
GPS,
пријемник
двофреквентни, са припадајућом
опремом(осигурава се од лома и
крађе)
IV КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
Ред Предмет осигурања
Сума осигурања
Годишња
Годишња
Месечна
број
премија без премија са премија
пдв-а
пдв-ом
без пдв-а
10.Рачунари и рачунарска опрема у РЈ 2.740.165,00
и Дирекцији
(2) ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА(НЕЗГОДЕ)-24
часа, без временског и просторног ограничења (154 запослених)
Ред
број

Осигурани ризик

Сума
осигурања

1.
2.
.
5.

Смрт услед незгоде
Инвалидитет
Смрт услед болести
Трошкови лечења
УКУПНО:

500.000,00
1.000.000,00
80.000,00
80.000,00

Месечна
премија, без
пдв-а

Укупна
премија, без
пдв-а

Укупна
премија, са
пдв-ом

20.

21.
ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ (154 запослених, по списку)
Ред
број

Осигурани ризик

Сума
осигурања

1.
2.

Теже болести
Хируршке интервенције

150.000,00
150.000,00

Месечна
премија, без
пдв-а

Укупна
премија, без
пдв-а

Укупна
премија, са
пдв-ом

(2) КАСКО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (потпуно каско осигурање, 5% од износа
штете, минимално 100 еура)
Ред
Предмет
број осигурања

1.

Путничко
возило

2.

Путничко
возило

3.

Путничко
возило

марка

модел

Sanderо
dacia
stepway
1.5 DCL
Ambiance
dacia
1.5 DCL
4x4
duster
Ambiance
dacia
1.5 DCL
4x4
duster
Toyota RAV 42.2

Год.
Снага
Број Месечна Годишња Годишња
произ. мотора места премија премија, премија
у kw за сед
без пдв-а
са пдвом
2012.
65
5

2011.

81

5

2012.

81

5

2007.

100

5

4.

Путничко
возило

5.

Путничко
возило

Toyota

Yaris 1.3
5V

2007.

100

5

6.

Путничко
возило

Toyota

Yaris 1.3
5V

2007.

100

5

7.

Путничко
возило

Toyota

Yaris 1.3
5V

2007.

100

5

8.

Путничко
возило

Toyota

Yaris 1.3
5V

2007.

100

5

Скаденца за возила од тачке 4., до 8., је 13.09.2013., године у 24,00 часа, а
изабрани понуђач се обавезује да иста каско осигура дана 14.09.2013., године у
00,00 часова.

22.
Redni
br.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51

Regist.br. vozila Tip vozila
NS-090-FG
NS-129-ZM
NS-090-GN
NS-091-GI
NS-091-BW
NS-091-BX
NS-017-ČP
NS-178-OS
NS-160-WZ
NS-136-OĐ
NS-073-LY
NS-105-UZ
NS-158-EĆ
NS-160-WŽ
NS-108-KI
NS-116-KĆ
NS-135-JD
NS-169-UX
NS-140-TU
NS-AAT-35
NS-179-BJ
NS-169-BN
NS-069-HV
NS-150-GS
NS-179-BI
NS-085-GG
NS-ABK 29
NS-ABK 30
NS-170-ZC
NS-156-ŠO
NS-141-OV
NS-178-OR
NS-116-KD
NS-091-ĆĐ
NS-140-TŠ
NS-163-CĐ
NS-006-ĐJ
NS-AAĐ-32
NS-091-ĆČ
NS-179-BŠ
NS-075-ČJ
NS-116-KČ
NS-014-BH
NS-042-B
NS-043-B
NS-044-B
NS-045-B
NS-064-C
NS-065-C

putnicko
putnicko
putnicko
putnicko
putnicko
putnicko
putnicko
putnicko
putnicko
putnicko
teretno
putnicko
teretno
putnicko
putnicko
putnicko
putnicko
putnicko
putničko
teretno
putnicko
putničko
putnicko
putnicko
putnicko
putnicko
teretno
teretno
teretno
teretno
putnicko
putnicko
putnicko
putnicko
kombi
putnicko
putnicko
teretno
putnicko
putničko
teretno
putnicko
teretno
Camac
Camac
Camac
Camac
Čamac
Čamac

Marka

God.
Proizvod.

RAV
Dacia Duster
Toyota yaris
Toyota yaris
Toyota yaris
Toyota yaris
Lada niva
Dacia sandero
Dacisa duster
Lada niva
Pik-ap
Zastava 101
Pik-ap
Dacia sandero
Lada niva
Lada niva
Lada niva
Zastava 101
kombi
traktor
Lada niva
kombi
Lada niva
Lada niva
Lada niva
Lada niva
traktor
traktor
Pik-ap
putarac
Lada niva
Dacia sandero
Lada niva
Lada niva
Iveko
Dacia sandero
Lada niva
traktor
Lada niva
Lada niva
Pik-ap
Lada niva
KIA putarac
ribarski
ribarski
ribarski
ribarski
ribarski
ribarski

2007
2011
2007
2007
2007
2007
2006
2012
2012
2007
2011
2007
2010
2012
2005
2011
2007
2009
2011
1989
2012
1993
2010
2006
2012
2007
1981
1982
2003
2012
2007
2012
2011
2007
2010
2012
2006
2007
2007
2012
2011
2011
2011
2003
2004
2004
2003
2012
2012

Premija

23.
КАСКО ОСИГУРАЊЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА (рибарски чамци)
Предмет осигурања
Рибарски чамац,
СКПЛ, НС 064 ц, дуж
5,65м, шир 1,55м, газ
0,09/0,33м, носив 1,48т
Рибарски чамац,
СКПЛ, НС 065 ц, дуж
5,65м, шир 1,55м, газ
0,09/0,33м, носив 1,48т
НС–045 ,НЕЛТ 506,
дуж 5,60, шир 1,52
Вис 0,56, газ 0,09/0,34,
носив 1,72
НС–42Б,НЕЛТ
506,
дуж 5,60, шир 1,52
Вис 0,56, газ 0,09/0,34,
носив 1,73

Година
произ

Сума
осигурања

2012.

230.000.00

2012.

230.000.00

2003.

110.000,00

2003.

110.000,00

Месечна
премија

Годишња
премија, без
пдв-а

Годишња
премија са
пдв-ом

Осигурање пловних објеката(ВБ мотор)

Предмет осигурања

Сума
осигурања
(изражена у динарима)

YAMAHA F40 FEHDS
6BG-1015238, snage 29.4 kw
''Yamaha F 40 FEHDS''
6BG-1015327, snage 29.40 kw
VB '' Yamaha – F 30 AMHDS ''
Ser. Br.69H – 1009985, snage 22,05 kw
VB ''Yamaha F 40 FEHDS''
6BG1010394, snage 29,40 kw

602.928,00
На чамцу НС-045
540.000,00
На чамцу НС-065
270.000,00
На чамцу НС-042
410.000,00
На чамцу НС-064

ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Ред Предмет осигурања
број

Сума осигурања

1. ОДГОВОРНОСТ
ИЗ 400.000,00
ДЕЛАТНОСТИ (сума по штетном
догађају за период осигурања)

Годишња
Годишња
Месечна
премија без премија са премија
пдв-а
пдв-ом
без пдв-а

24.
11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив понуђача
Седиште понуђача,
општина, адреса
Овлашћено
лице(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Датум
Жиро рачун
Банка
Матични број
Порески
идентификациони број
Понуда број: ___________________
Понуда се подноси(заокружити начин подношења понуде):
- самостално
- са подизвођачем
- као заједничка понуда
Назив /име подизвођача

Проценат укупне вредности
набавке који ће се поверити
подизвођачу (не може бити већи
од 50%)

Део предмета набавке који ће се
извршити преко подизвођача

Предмет: Понуда за јавну набавку број: 2-25/2013-Услуге осигурања имовине, ауто осигурање и
осигурање запослених, за период од једне године.

25.
1. ИЗНОС ПРЕМИЈЕ
Ред
број
1.

Предмет осигурања

2.

ЗАПОСЛЕНИ

3.

АУТО ОСИГУРАЊЕ

Годишња премија, без
пореза

Годишња премија, са
порезом

ИМОВИНА

УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ
2. Гарантоване резерве понуђача на дан 31.12.2012.године/техничке резерве у самопридржају
____________________________________________________________________________________
3. Ажурност у решавању штета за 2012.годину____________________________________________
4. Друге врсте плаћања које терете услугу_______________________________________________
5. АОП 134- обавезе по основу штета и уговорених износа_________________________________
6. АОП 228- расходи накнаде штете и уговорених износа __________________________________
7. Гарантоване резерве_________________________________________________________________
8. Техничке резерве у самопридржају____________________________________________________
9. Начин и рок плаћања:
Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача
Рок плаћања: _________________________________________________ (најмање 30 дана) од
дана фактурисања за извршену услугу по радном налогу

У __________________________
Дана, _______________________
Понуђач
_______________________
М.П.

26.

Јавна набавка услуга, број 2-25/2013-УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
Понуђач: ______________________________________________________________________________

12. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

УКУПНИ
БЕЗ ПОРЕЗА

ПОЈЕДИНАЧНО
Вредност јавне набавке
осигурања од пожара
ПОЈЕДИНАЧНО
Вредност јавне набавке
од провалне крађе
ПОЈЕДИНАЧНО
Вредност јавне набавке
осигурања од лома
машина
ПОЈЕДИНАЧНО
Вредност јавне набавке
осигурања електронских
рачунара
ПОЈЕДИНАЧНО
Вредност јавне набавке
ауто каско
ПОЈЕДИНАЧНО
Вредност јавне набавке
аутоодговорност

ПОРЕЗ

УКУПНО СА ПОРЕЗОМ

ПОЈЕДИНАЧНО
Вредност јавне набавке
пловни каско
ПОЈЕДИНАЧНО
Вредност јавне набавке
осигурање радника
УКУПНА вредност јавне
набавке ОСИГУРАЊЕ

Упутство: понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у Образац
У ____________________________
Датум, _______________________
Понуђач:
М.П.

27.

13. ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број

НАПОМЕНА: Уколико има више подизвођача, образац копирати
Уколико понуђач наступа без подизвођача образац се не попуњава
У __________________________________
Дана,_______________________________

Понуђач
М.П.______________________________________
Потпис овлашћеног лица

28.

14. ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Лице овлашћено за потписивање уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број

НАПОМЕНА: Уколико има више понуђача који учествују у понуди, образац копирати. Саставни део
понуде чини Споразум у складу са чланом 81., став 4. Закона о јавним набавкама.
Уколико понуђач наступа самостално, образац се не попуњава
У __________________________________
Дана,_______________________________

Понуђач
М.П.______________________________________
Потпис овлашћеног лица

29.

Попуните и печатом на свакој страни потврдите
да прихватате овај модел уговора
15. МОДЕЛ УГОВОРА
На основу Одлуке о покретању поступка број: 1671 од 09.07.2013. године и позива, објављеног на
Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, дана ___________________, а након подношења
Извештаја о стручној оцени понуда број:___________од______________године, Одлуке директора о
додели уговора број:______________од ________________године,
1. ЈП“Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1., матични број: 08042292,
шифра делатности: 9104, ПИБ 102145049, кога заступа директор Добривоје Антонић(у даљем
тексту Наручилац), са једне стране
2. ___________________________________________________из______________________________,
Улица_____________________________, број_____________, матични број___________________,
ПИБ______________________, текући рачун број_____________________________, кога заступа
директор_____________________________________(у даљем тексту Пружалац услуга), с друге
стране, закључују:
У Г О В О Р
О НАБАВЦИ УСЛУГА
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 1.
Предмет уговора је пружање услуга осигурања за 2013.годину, на основу позива за прикупљање понуда
објављеног на Порталу јавних набавки од 12.07.2013. године, а дефинисан у спецификацији услуга на
страни____Конкурсне документације, која је саставни део уговора.
Члан 2.
Врста услуге утврђена је према потреби Наручиоца и понуди Пружаоца услуга, а исказана је у полисама
осигурања које чине саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговор ће се сматрати закљученим када овлашћена лица уговорених страна потпишу полису осигурања
за осигурање:_____________________________________________________________________________.
Члан 4.
Вредност набавке (премија осигурања)____________________________из члана 1.овог Уговора износи
______________________динара без обрачунатог пореза, односоно _________________________динара
са обрачунатим порезом.
Члан 5.
Плаћање полиса осигурања за услуге______________________________________________ће се вршити
у 12 (дванаест) једнаких месечних рата, а за аутоосигурање, након издавања фактура од стране
пружаоца услуга у року од ________дана од дана службеног пријема рачуна Пружаоца услуге.
Уговорена цена је фиксна и може се мењати сагласношћу воља уговорних страна, а у складу са чланом
115. Закона о јавним набавкама.
30.

31.
Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да под истим условима и на исти начин осигура и новостечену
имовину(зграде, опрему) и ново запослене Наручиоца у време трајања овог уговора, за коју ће се
потписати полиса у сваком конкретном случају, у складу са условима из Понуде__________________.
Члан 7.
Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу плати накнаду штете по предузетим ризицима у року од 15
дана од дана пријема уредно комплетиране документације Наручиоца, а Наручилац се обавезује да
пружаоцу услуге достави сву потребну документацију којом се доказује настала штета као последица
осигураног ризика.
Члан 8.
Уговорна стране се обавезују да ће поштовати све остале обавезе, које су у складу са одредбама
утврђеним Законом и условима осигурања.
Члан 9.
Пружалац услуге се обавезује да ће услуге осигурања извршити у свему под условима из прихваћене
понуде.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, или неиспуњавањем и
неизвршењем обавеза једне од уговорних страна.
Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може отказати писменим путем са отказним роком од
60(шездесет) дана.
Члан 12.
Уговор се закључује на период од једне године.
Лице задужено за контролу извршења уговора је Гордана Мутлак, службеник за јавне набавке.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале по овом Уговору, решавају споразумно, а
уколико то не буде могуће, надлежан је суд у Новом Саду.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припада по 2 (два).
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:
___________________

НАРУЧИЛАЦ:
Добривоје Антонић

32.
16. ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За јавну набавку мале вредности број: 2-25/2013.-набавка услуга осигурања имовине, ауто каско и
аутоодговорност, пловни каско и осигурање запослених
Назив понуђача
Седиште
Адреса
Деловодни број
Датум

Трошкови израде узорака или модела ______________________________________________________
Трошкови прибављања средстава обезбеђења _______________________________________________
Напомена: Образац попунити уколико наведени трошкови припреме понуде постоје.
У _____________________дана__________________
_______________________________
Име и презиме овлашћеног лица
_______________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

33.
Назив понуђача
Седиште:
Адреса:
Деловодни број:
Датум:

17. ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У својству овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу изјављујем да је понуђач понуду за јавну набавку услуга осигурања, број: 2-25/2013 у
ЈП“Национални парк Фрушка гора“Сремска Каменица,
Поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У ___________________________дана____________________2013.године

Изјаву дао:
М.П.
___________________________________
Име и презиме овлашћеног лица
___________________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

34.
Назив понуђача
Седиште:
Адреса:
Деловодни број:
Датум:
18. ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА(СЛ.ГЛАСНИК БР 124/2012.)
У својству овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу изјављујем да је понуђач:
1. Регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2. Понуђач 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
3. Није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно
слања позива за подношење понуда
4. Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране
државе када има седиште на њеној територији
5. Има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако
је таква дозвола предвиђена посебним прописом
Понуђач је приликом састављања своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине.
Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
У _____________________дана ________________2013.године
Изјаву дао:
__________________________
Име и презиме овлашћеног лица
__________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

