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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”
бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број
404-78/2015-1 од 08.12.2015. године и Решења о образовању Комисије број
404-78-2/2015-1 од 08.12.2015. године за јавну набавку мале вредности број
404-78/2015-1 , припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за прву јавну набавку услуга мале вредности - осигурање свих
домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и других
опасности, поплава, бујица и излива воде из инсталација

Конкурсна документација садржи :
1. Општи подаци о јавној набавци -----------------------------------------------3
2. Подаци о предмету јавне набавке --------------------------------------------4
3. Опис предмета јавне набавке и техничке карактеристике ---------5
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова ----------------------7
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду ---------------------------15
6. Образац понуде ----------------------------------------------------------------------24
7. Модел уговора ------------------------------------------------------------------------31
8. Образац трошкова припреме понуде ---------------------------------------36
9. Образац изјаве о независној понуди ----------------------------------------37
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац :Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића
1, 18330 Бабушница, ПИБ : 100978681 , матични број : 07172796 , шифра
делатности : 8411.
Адреса:: улица Ратка Павловића број 1, 18330 Бабушница
Интернет страница www.babusnica.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности услуга - услуга осигурања свих
домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и неких других
опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација.
На ову јавну набавку мале вредности ће се примењивати :
- Закон о јавним набавкама
- Закон о општем управном поступку
- Закон о облигационим односима
- Прописи и нормативи везани за услугу која је предмет
набавке
- Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним
набавкама
3. Предмет јавне набавке
Премет јавне набавке мале вредности број 404-78/2015-1 је набавка
услуге осигурања имовине, односно осигурање свих домаћинстава на
територији општине Бабушница од пожара и неких других опасности,
поплава и бујица и излива воде из инсталација за период од једне године.
Назив и ознака из општег речника набавке : услуге осигурања –
66510000.
Предмет осигурања су сва домаћинства на територији општине
Бабушница, њих укупно 5.076 ( по попису из 2011. године ) а осигуране
опасности су пожар и неке друге опасности, поплаве и бујице и излив воде
из инсталације
4. Контакт
Лице за контакт је Милан Пејчић, службеник за јавне набавке,
телефон 010/ 385 112 локал 33 , моб. 065 3358404, е-маил
milanpejcic@live.com.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Премет јавне набавке мале вредности број 404-78/2015-1 је набавка
услуге осигурања имовине, односно осигурање свих домаћинстава на
територији општине Бабушница од пожара и неких других опасности,
поплава и бујица и излива воде из инсталација за период од једне године.
.
Предмет осигурања су сва домаћинства на територији општине
Бабушница, њих укупно 5.076 ( по попису из 2011. године ) а осигуране
опасности су пожар и неке друге опасности, поплаве и бујице и излив воде
из инсталације
Предмет осигурања су:
-

-

грађевински део настањеног стана/куће и помоћних/
економских објеката са припадајућим инсталацијама, као и
зидне, подне и плафонске облоге у објектима
ствари домаћинства, уређаји, апарати, алат, залихе и
личне ствари чланова домаћинства, као и животне
намирнице и храна за стоку у сеоским домаћинствима.

Назив и ознака из општег речника набавке : услуге осигурања –
66510000.
Средства за предметну јавну набавку предвиђена су Финансијским
планом Председника општине Бабушница. Набавка је планирана у
Годишњем плану набавки Председника општине Бабушница број 4043/2015-1 под редним бројем 1.2.1.
Финансирање ове јавне набавке врши се на терет раздела 3,
позиције 232/1, економске класификације 4728 – накнаде из буџета за
становање.
Осигурање се врши за период од 1 године почевши од дана
потписивања уговора са најповољнијим понуђачем.
Плаћање премије се врши у 12 ( дванаест ) једнаких месечних рата.
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3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ,ПРЕДМЕТ И ВРСТА
УСЛУГА

Премет јавне набавке је набавка услуге осигурање свих
домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и неких других
опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација за период од
једне године.
Предмет осигурања су сва домаћинства на територији општине
Бабушница, њих укупно 5.076 ( по попису из 2011. године) и то :
грађевински део настањеног стана/куће и помоћних/
економских објеката са припадајућим инсталацијама, као и
зидне, подне и плафонске облоге у објектима
ствари домаћинства, уређаји, апарати, алат, залихе и личне
ствари чланова домаћинства, као и животне намирнице и
храна за стоку у сеоским домаћинствима.
Домаћинства која су предмет осигурања налазе се у попису
домаћинстава из 2011 године , а као доказ да домаћинство постоји
осигуравач ће прихватати и пореске пријаве или пореска решења са
адресом на којој се налази домаћинство. Ово из разлига да би процес
пријављивања штете и решавања по одштетном захтеву био убрзан, јер
попис домаћинстава као такав наручилац нема у својој бази, већ је податке
из пописа могуће добити код Завода за статистику.

Осигуране опасности и висина покрића:
1.
Пожар и неке друге опасности : осигурава се грађевински
део настањеног стана/куће и помоћних/економских објеката са
припадајућим инсталацијама, ствари, уређаји, апарати и алат у стану/кући и
помоћним/економским објектима, као и животне намирнице и храна за стоку
у сеоским домаћинствима од ризика: пожара, удара грома, експлозије,
олује, града (туче), пада летелице, манифестација и демонстрација
Сума осигурања по домаћинству износи 500.000 ( петсто
хиљада) динара, начело подосигурања се не примењује.
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2.
Поплава и бујица : осигурањем су покривене штете на
кући/стану и помоћним/економским објектима, као и стварима у објектима
настале услед стихијског и неочекованог плављења терена због изливања
воде из речних корита, надоласка воде из вештачких језера, због наглог
стварања велике количине водене масе која је настала као последица
провале облака, као и услед плављења терена воденом масом која се
ствара на низбрдним теренима због јаких атмосферских падавина.
Сума осигурања по штетном догађају ( сума „првог ризика“ )
износи 40.000 ( четрдесет хиљада ) динара.

3. Излив воде из инсталација : осигурањем су покривене штете
на зидним, подним, и плафонским облогама, кречење и молерај у
кући/стану и помоћним/економским објектима, као и оштећења на стварима
у објектима настале услед изливања воде из водоводних, одводних
( канализационих ) цеви, уређаја за грејање топлом водом и парног грејања,
као и услед избијања паре из уређаја ( радијатора ) за топлу воду.
Сума осигурања по штетном догађају ( сума „првог ризика“ )
износи 30.000 ( тридесет хиљада ) динара.

6 |

Конкурсна документација за јнмв број 404-78/2015-1

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има
понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку
јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу за обављање делатности која је
предмет ове јавне набавке издате од стране Народне банке
Србије, као надлежног органа - основ- члан 3. 23. 41. .и 71.
Закона о осигурању ("Службени гласник РС" број
55/2004,...61/2005) и члан 4. Закона о Народној бавци Србије
("Службени гласик РС" број 72/2003...44/2010). Дозвола се
доставља у виду неоверене копије.

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања
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делатности која је на снази у време подношења понуда(чл. 75.
ст. 2. Закона);

1.2.

1.3.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана
75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из
групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу 5
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим
услова из члана 75. став 1. тачка 5) ) који доказује достављањем
Потврде Народне банке Србије, која води евиденцију издатих
дозвола да правно лице и даље обавља делатност осигурања
(потврда не сме бити старија од 2 месеци од објављивања позива).
Потврда се доставља у виду неоверене фотокопије..
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није
уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз
понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве
подизвођача, дат је у поглављу 5 одељак 3.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном року од 6 ( шест ) дана не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа.
У складу са чланом 78. став 5 Закона понуђач који је уписан у
регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није
дужан да доказује испуњеност обавезних услова, односно не мора да
достави доказе из члана 75.став 1.тачке 1)-4) Закона.
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
Напомена:
Наручилац може након стручне оцене понуда да од изабраног
најповољнијег понуђача затражи доказе о испуњености обавезних и
додатних услова из конкурсне документације и то следеће:
1.
За услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод
из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда):
2.
За услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна
лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда
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3.
За услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга осигурање свих домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара
и неких других опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација за
период од једне године. број 404-78/2015-1 испуњава све услове из чл. 75. и
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Понуђач 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;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуда.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
и оверена печатом.
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ДОКАЗ
ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА ОБАВЕЗАН УСЛОВ ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ
1.ТАЧКА 5. ЗАКОНА

Понуђач је обавезан да достави важећу дозволу за обављање
одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.
Да понуђач има важећу дозволу Потврда Народне банке Србије која
надлежног органа за обављање води евиденцију издатих дозвола да
делатности осигурања
правно лице и даље обавља
делатност осигурања.
(потврда не сме бити старија од 2
месеци од објављивања позива).

Основ:
Члан
3.,23.,41.
и
71.
Закона
о
осигурању
("Сл.гласник
РС",бр.5/2004,70/2004....63/2009), члан 4. Закона о Народној банци Србије
("Сл.гласник РС" бр.72/2003...44/2010)
Потврда се доставља уз понуду у виду неоверене копије.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга осигурање свих домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара
и неких других опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација за
период од једне године. број 404-78/2015-1 испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач 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;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или
стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Председник општине Бабушница, улица
Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница. са назнаком "Понуда за јавну
набавку услуга - осигурање свих домаћинстава на територији општине
Бабушница од пожара и неких других опасности, поплава и бујица и излива
воде из инсталација за период од једне године., ЈНМВ бр 404-78/2015-1-НЕ
ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 18. децембра 2015.године, до 11 часова.
Наручилац ће по пријему понуде на коверти обележити време
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду о пријему понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року за подношење понуда,
односно која је примњена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се наблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1.образац изјаве о испуњености услова из чл.75. и 76.Закона
2.Потврду Народне банке Србије да правно лице и даље обавља
делатност осигурања.
3.образац изјаве подизвођача (ако се подноси понуда са подизвођачем)
4.образац изјаве учесника у заједничкој понуди (ако има више учесника
у заједничкој понуди)
5.образац понуде
6.модел уговора
7.образац изјаве о независној понуди
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Понуђач наведене обрасце попуњава читко, штампаним словима или
на рачунару, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који
подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одгиворношћу,
који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача
из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из
групе
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под
материјалном и кривичном одговорношћу),наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл.81.Закона.
3.

ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно
која документа накнадо доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: :
Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330
Бабушница.
"Измена понуде за јавну набавку
услуге осигурање свих
домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и неких других
опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација за период од
једне године., ЈНМВ бр 404-78/2015-1 - НЕ ОТВАРАТИ.
"Допуна понуде за јавну набавку
услуге осигурање свих
домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и неких других
опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација за период од
једне године., ЈНМВ бр 404-78/2015-1 - НЕ ОТВАРАТИ.
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"Опозив понуде за јавну набавку
услуге осигурање свих
домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и неких других
опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација за период од
једне године., ЈНМВ бр 404-78/2015-1 - НЕ ОТВАРАТИ.
"Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге осигурање свих
домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и неких других
опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација за период од
једне године., ЈНМВ бр 404-78/2015-1 - НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче
нити да мења своју понуду.
6.
УЧЕСТВОВАЊЕ
ПОДИЗВОЂАЧ

У

ЗАЈЕДНИЧКОЈ

ПОНУДИ

ИЛИ

КАО

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео своју понуду не може истовренено
да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у
Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача,
уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености
услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из
поступка јавне набавке, односно извршење уговорених обавеза, без обзира
на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке
понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јаве набавке, а који обавезно садржи
податке из члана 81.ст.4. Закона и то:
-члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
-понуђачу који ће издати рачун
-рачун на који ће бити извршено плаћање,
-обавезама сваког из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова
који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одгварају неограничено солидарно
према наручиоцу.
9.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ

Понуђач је дужан да у прецизно наведе премију по ризицима без
пореза, а испод табеле да упише премију без пореза, порез и укупну
премију са урачунатим порезом, изражену у динарима.
Премија мора бити фиксна и не може се мењати за време трајања
уговора
Плаћање премије ће се обављати у 12 (дванаест) једнаких месечних
рата.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача .
10.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда.
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11 . ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на
додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92.Закона.
12.
ПОДАЦИ
О
ДРЖАВНОМ
ОРГАНУ
ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЈИ,ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАД И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи
Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за
заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити
у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

13 . ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДЖИНИ , НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ,
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЋАЧА
Не захтева се средство обезбеђења за предметну набавку
14.
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ.

Предмет набавке не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање.
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15.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА, ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Заинтересовано лице може у писаном облику – путем поште на
адресу Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330
Бабушница, Комисији за јнмв број 404-78/2015-1, електронске поште на email sobabusnica@ptt.rs или факсом на број 010/385191 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, јнмв број 404-78/2015-1.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или
мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок
за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не
може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин
одређен чланом 20. Закона.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене
понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која
ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.
Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је
јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању
негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних
референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке
истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно
обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Вредност додатног обезбеђења не може бити већа од 15% од
понуђене цене.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за оцењивање понуда биће најнижа понуђена цена.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену ( премију
осигурања ) као најповољнија биће изабрана понуда која има краћи рок
исплате штете.
Ако су исте и цена и рок исплате штете најповољнијом понудом ће се
сматрати она понуда која је пристигла раније.
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20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде да изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све 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 понуда.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копију захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији..
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mai sobabusnica@ptt.rs факсом на број 010/385191 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу Председник општине Бабушница,
улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, Комисији за јнмв број 40478/2015-1.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације захтев
ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за
заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не
могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или
могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57,
позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса за јавну
набавку мале вредности број 404-78/2015-1, корисник: Буџет Републике
Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. 167. Закона.
22.

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је
додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
мале вредности услуга - осигурање свих домаћинстава на територији
општине Бабушница од пожара и неких других опасности, поплава и бујица
и излива воде из инсталација за период од једне године., ЈНМВ бр 40478/2015-1
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска
mail):

адреса

понуђача

(e-

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно
податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Премет јавне набавке је набавка услуге осигурање свих
домаћинстава на територији општине Бабушница од пожара и неких других
опасности, поплава и бујица и излива воде из инсталација за период од
једне године.
Предмет осигурања су сва домаћинства на територији општине
Бабушница, њих укупно 5.076 ( по попису из 2011. године) и то :
грађевински део настањеног стана/куће са припадајућим
инсталацијама, помоћни и економски објекти и просторије, као
и зидне, подне и плафонске облоге у објектима
ствари домаћинства, уређаји, апарати, алат, залихе и личне
ствари чланова домаћинства, као и животне намирнице и
храна за стоку у сеоским домаћинствима.

Осигуране опасности и висина покрића:
1. Пожар и неке друге опасности : осигурава се грађевински део
настањеног стана/куће и помоћних/економских објеката са
припадајућим инсталацијама, ствари, уређаји, апарати и алат у
стану/кући и помоћноим/економским објектима, као и животне
намирнице и храна за стоку у сеоским домаћинствима од ризика :
пожара, удара грома, експлозије, олује, града (туче), пада
летелице, манифестација и демонстрација
Сума осигурања по домаћинству износи 500.000 ( петсто хиљада)
динара, начело подосигурања се не примењује.
1. Поплава и бујица : осигурањем су покривене штете на кући/стану
и помоћним/економским објектима, као и стварима у објектима
настале услед стихијског и неочекованог плављења терена због
изливања воде из речних корита, надоласка воде из вештачких
језера, због наглог стварања велике количине водене масе која је
настала као последица провале облака, као и услед плављења
терена воденом масом која се ствара на низбрдним теренима због
јаких атмосферских падавина.
Сума осигурања по штетном догађају ( сума „првог ризика“ ) износи
40.000 ( четрдесет хиљада ) динара.
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3 Излив воде из инсталација : осигурањем су покривене штете на
зидним, подним, и плафонским облогама, кречење и молерај у
стану/кући и помоћним/економским објектима, као и оштећења на
стварима у објектима настале услед изливања воде из
водоводних, одводних
( канализационих ) цеви, уређаја за
грејање топлом водом и парног грејања, као и услед избијања
паре из уређаја ( радијатора ) за топлу воду.
.
Сума осигурања по штетном догађају ( сума „првог ризика“ ) износи 30.000 (
тридесет хиљада ) динара

Ред. број

1.

Услуге осигурања
свих домаћтнстава
на територији општине
Сума осигурања
у динарима *
Укупан број
домаћинстава

Пожар и неке
друге
опасности

2.
Поплаве
и
бујице

3.

укупно

Излив
воде из
инсталација

500.000

40.000

30.000

5.076

5.076

5.076

Годишња премија
осигурања по домаћин.
без пореза
УКУПНО
без пореза

**

Порез
Укупно са
порезом
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Сума осигурања по домаћинству износи 500.000 ( петсто хиљада)
динара, начело подосигурања се не примењује
Сума осигурања по штетном догађају ( сума „првог ризика“ )
износи 40.000 ( четрдесет хиљада ) динара
Сума осигурања по штетном догађају ( сума „првог ризика“ )
износи 30.000 ( тридесет хиљада ) динара
Конкурсна документација за јнмв број 404-78/2015-1

** Укупна премија без пореза - цена која се уѕима приликом
оцењивања понуда.
УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА ________________________________
Словима_________________________________________________________
ИЗНОС ПОРЕЗА
________________________________
Словима ________________________________________________________
УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ _______________________________
Словима ________________________________________________________
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
отварања понуда.

дана од дана

__________________________

РОК ИСПЛАТЕ ШТЕТЕ __________________________
комплетирања одштетног захтева.

Датум

дана

од

дана

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
(овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем)
(попунити,парафирати и оверити)

УГОВОР
о
осигурању свих домаћинстава на територији
општине Бабушница
Закључен дана _______________између:

Наручиоца : Општина Бабушница
са седиштем у Бабушници улица Ратка Павловића бр. 1
ПИБ: 100978681 Матични број 07171796
Број рачуна: 840-64640-14 Назив банке : Управа за трезор
Телефон: 010/385112, Телефакс: 010/385191
кога заступа: Саша Стаменковић, Председник општине Бабушница
(у даљем тексту: Осигураник )
и
Понуђача :......................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Осигуравач ),

Основ уговора:
ЈНМВ Број 404-78/2015-1
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од...............................
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:
Уговорне стране сагласно констатују:
1. да је Осигураник у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/15 и 68/15), спровео
јавну набавку мале вредности број 404-78/2015-1 , чији је предмет набавка
услуге осигурања свих домаћинстава на територији општине Бабушница од
пожара и неких других опасности, поплава и бујица и излива воде из
инсталација.
2. да је Осигуравач доставио Понуду број _____________________
од______________ која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део
уговора,
3. да је Осигураник у складу са Законом донео Одлуку о додели
уговора број________________ од ________________ ..

Члан 1.
Предмет овог уговора је осигурање свих домаћинстава , њих 5.076
,на територији општине Бабушница од пожара и неких других опасности,
поплава и бујица и излива воде из инсталација, а у свему према
спроведеном поступку јавне набавке број 404-78/2015-1, у коме је понуда
Осигуравача_______________________________из____________________
број_________________од__________________изабрана као најповољнија
и иста чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Према понуди Осигуравача из члана 1 овог уговора, осигурање
обухвата услуге осигурања - 66510000, односно осигурање свих
домаћинстава на територији општине Бабушница, од следећих ризика:
1. Пожар и неке друге опасности : осигурава се грађевински
део настањеног стана/куће и помоћних/економских објеката са
припадајућим инсталацијама, ствари, уређаји, апарати и алат у
стану/кући и помоћним/економским објектима, као и животне
намирнице и храна за стоку у сеоским домаћинствима од ризика :
пожара, удара грома, експлозије, олује, града (туче), пада
летелице, манифестација и демонстрација
Сума осигурања по домаћинству износи 500.000 ( петсто хиљада)
динара, начело подосигурања се не примењује.
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2. Поплава и бујица : осигурањем су покривене штете на
кући/стану и помоћним/економским објектима, као и стварима у
објектима настале услед стихијског и неочекованог плављења
терена због изливања воде из речних корита, надоласка воде из
вештачких језера, због наглог стварања велике количине водене
масе која је настала као последица провале облака, као и услед
плављења терена воденом масом која се ствара на низбрдним
теренима због јаких атмосферских падавина.
Сума осигурања по штетном догађају ( сума „првог ризика“ ) износи
40.000 ( четрдесет хиљада ) динара.
3. Излив воде из инсталација : осигурањем су покривене
штете настале на зидним, подним, и плафонским облогама,
кречење и молерај у стану/кући и помоћним/економским
објектима, као и оштећења на стварима у објектима услед
изливања воде из водоводних, одводних ( канализационих ) цеви,
уређаја за грејање топлом водом и парног грејања, као и услед
избијања паре из уређаја ( радијатора ) за топлу воду.
Сума осигурања по штетном догађају ( сума „првог ризика“ )
износи 30.000 ( тридесет хиљада ) динара.
Члан 3.
На осигурања закључена овим уговором примењују се Услови
Осигуравача по врстама осигурања и ризицима који су предмет уговора.
Услови осигурања из претходног става овог члана уручују се
Осигуранику и чине саствани део овог уговора.
Осигураник потписом на уговору потврђује да је упознат са Условима
осигурања, да их прихвата и да су му уручени приликом закључења
уговора.
Члан 4
.
На основу структуре покрића утврђене у поступку ЈНМВ број 40478/2015-1 , као и понуде која је изабрана као најповољнија , утврђује се
годишња премија у износу од
Укупна премија без пореза __________________________
Укупна премија са порезом __________________________
Премија је утврђена на бази података из Понуде Осигуравача из
члана 1. овог Уговора, добијеној по спроведеном поступку ЈНМВ број 40478/2015-1 за осигурање свих домаћинстава , њих 5.076 ,на територији
општине Бабушница од пожара и неких других опасности, поплава и бујица
и излива воде из инсталација

33 |

Конкурсна документација за јнмв број 404-78/2015-1

Члан 5
Осигуравач је у обавези да, по закључењу уговора, а најкасније у
року од 7 ( седам ) дана, достави Осигуранику полису осигурања по
ризицима прецизираним овим уговором..
Полиса осигурања из претходног става садржи премијске стопе које
си фиксне.
Осигуравач се обавезује да у случају пријаве штете у најкраћем
могућем року изврши процену штете и да у року не дужем од _________
дана од дана комплетирања одштетног захтева изврши исплату накнаде
штете власнику имовине.
Власник имовине , који подноси одштетни захтев, може поднети
Осигуравачу копију појединачне пореске пријаве за утврђивање пореза на
имовину или копију пореског решења на имовину као доказ да је
домаћинство предмет осигурања.
Члан 6
Осигураник преузима обавезу да плаћање премије осигурања из
члана 4.овог уговора врши у 12 ( дванаест ) једнаких месечних рата.
Сваку месечну рату Осигураник плаћа у року од 8 дана од
дана
доспећа
рачуна,
на
текући
рачун
Осигуравача
број:
____________________________ код банке _________________________.
Члан 7
Овај уговор се закључује за период од годину дана и ступа на снагу
даном потписивања.
Уговор престаје да важи истеком периода на који је закључен.
У току трајања уговор се може раскинути сагласношћу обе уговорне
стране.
Свака уговорна страна може раскинути уговор уколико друга уговорна
страна не испуњава уговором утврђене обавезе, писменим обавештењем
другој уговорној страни о раскиду уговора.
Отказни рок за раскид уговора је 3 месеца.
У случају раскида уговора уговорне стране ће извршити коначан
обрачун премије за извршене услуге осигурања до дана раскида уговора.
Члан 8
У случају да током трајања уговора дође до реорганизације
(статусних промена или промене правне форме) или формирања новог
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правног субјекта, сва права и обавезе из овог уговора преносе се на
правног следбеника уговарача или новог правног субјекта.

Члан 9
Овај Уговор ће се примењивати од _____________. године и траје до
_________________.године.
Члан 10
Уговорене стране су сгласне да измене и допуне Уговора врше уз
обострану сагласност и у писменој форми.
Уговорне стране су се споразумеле да ће се за све што није
предвиђено овим Уговором примењивати одредбе Закона о осигурању и
Закона о облигационим односима.
Члан 11
Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове проистекле из
овог уговорног односа настојати да реше споразумно.
Уколико се спорови настали поводом примене овог уговора не могу
решити путем међусобног споразума, стране
уговарају надлежност
Привредног суда у Нишу..
Овај уговор је састављен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих
свака уговорна страна задржава по 2 ( два ) примерка.

У Бабушници дана __________ 2015.године.

ОСИГУРАВАЧ
__________________________
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Саша Стаменковић
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и
не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на
страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у
својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона ___________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да
сам понуду у поступку јавне набавке услуге осигурања свих домаћинстава
на територији општине Бабушница- ЈНМВ број 404-78/2015-1 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост
изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију
надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана
82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
и оверена печатом.
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