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Шифра делатности: 3522

Конкурсна документација
''Осигурање имовине и лица 61/1.2.1.

Јавна набавка мале вредности

На основу чл. 39. и 61.Закона о јавним набавкама набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗJН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
61/1.2.1.2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 61/1.2.1.3. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуга

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА
Број: 61/1.2.1.
Конкурсна документација садржи:


Општи подаци о јавној набавци



Подаци о предмету јавне набавке



Услови за учешће у поступку ЈНМВ из члана 75.и 76. Закона



Упутство како се доказује испуњеност услова



Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона у поступку јавне
набавке мале вредности- Образац бр.1



Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75 Закона у поступку јавне
набавке мале вредности-Образац бр.2
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Упутство понуђачима како да сачине понуду



Образац Структуре цене- Образац бр.3


Прилог 1- Лом стакла



Прилог 2- Новац у преносу



Прилог 3- Провална крађа



Прилог 4- Провална крађа



Прилог 5- Провална крађа



Прилог 6- Лом машина



Прилог 7- Објекти у монтажи



Прилог 8- Објекти у монтажи одговорност према трећим лицима



Прилог 9- Осигурање од одговорности од делатности



Прилог 10- Покретна техника



Прилог 11- Пожар



Прилог 12- Рачунари



Прилог 13- Запослени



Прилог 14- Допунско здравствено осигурање



Критеријуми за избор најповољније понуде



Обрачун количина при неконтролисаном истицању гаса



Начин обрачуна количина при неконтролисаном истицању природног гаса



Подаци за уговарање за област одговорности из делатности



Списак запослених за допунско здравствено осигурање

Конкурсна документација
''Осигурање имовине и лица 61/1.2.1.


Списак запослених за осигурање од незгоде



Вредност основних средстава ЈП ''Гас-Рума''



Тренд наплаћених штета



Образац Понуде – Образац бр.4



Образац Изјаве о независној понуди- Образац бр.5



Модел Уговора- Образац бр. 6



Образац Трошкова преипреме понуде- Образац бр.7



Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2 Закона- Образац бр.8



Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2 Закона- за ПодизвођачаОбразац бр.9

Конкурсна документација има 49 странa.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив адреса и интернет страница наручиоца:
 Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „ГАС-РУМА“
 ЈНА 136, 22400 Рума,
 www.gasruma.rs
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 61/1.2.1. је услуга Осигирањa имовине и запослених лица од
последица несрећног случаја ( незгоде ).
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
Контакт:
 Александар Ивошевић и Ивона Павић
 телефон: 022-473-450
 e-mail: ivona.pavic@gasruma.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. 61/1.2.1. је услуга Осигирање имовине и запослених лица од
последица несрећног случаја ( незгоде ).
Ознака из општег речника набавке:
66510000 – Услуге осигурања
Поступак се спроводи ради закључења уговора.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

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

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;
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;
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;
4. 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 немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр.1), 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 (важећа дозвола за обављање одговарајуће
делатности, издате од стране надлежног органа) коју доставља у виду неоверене копије.
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 бр.2), 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 примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, и то:
-доказ из члана 75. став 1. тачка 1-3 ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води
Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
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.
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.
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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Уколико наручилац затражи пре доношења Одлуке о додели Уговора од понуђача чија
је понуда оцењена као најповољнија(или било ког другог понуђача), да достави копије
доказа или оригинал или оверену копију на увид, понуђач је дужан да достави:
1. Услов да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
2. Услов 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 заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
Доказ за правно лице:
- 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;
- 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;
Доказ за законске заступнике правних лица:
- 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 понуде.
3. Услов да је понуђач измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
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
4. 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 немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ:
Услов под редним бројем 4 понуђач доказује потписивањем ''Образац изјаве о поштовању
обавеза из чл.75 став 2 Закона''-Образац бр.8 и бр.9
5. Услов да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Доказ: Понуђач у склопу Понуде мора доставити копију дозволе НБС (решење, потврду) за
обављање делатности која је предмет јавне набавке у супротном његова Понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
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Образац бр.1

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 добра ''Осигурање имовине и лица'', број 61/1.2.1., испуњава све
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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;
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку.

Место и датум,

Понуђач
М.П.

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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Образац бр.2

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 ''Осигурање имовине и лица'', број 61/1.2.1., испуњава све услове
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:

1)
2)

3)
4)

Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
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;
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).
Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну
набавку.

Место и датум,

Подизвођач
М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке је набавка услуга Осигирање имовине и запослених лица од
последица несрећног случаја ( незгоде ).
Врста и опис предмета јавне набавке је дата у посебном делу конкурсне документације.
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач треба да достави понуду у писменом облику.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације. Понуђач је дужан да посебно прикаже цене елемената, а у
складу са захтевима из oбразаца понуда и структура цена из конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду нумерисани, повезани траком у целину
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуда се подноси у запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена онако како је предата. На предњој страни коверте у којој се доставља понуда
понуђач је дужан да назначи:
''НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА''
На полеђини коверте понуђач је дужан да стави свој пун назив.
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.
Обрасци морају бити: Попуњени, печатом оверени и потписани.
Понуда се доставља најкасније до 18.09.2017. године до 10:00 сати.
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у
Руми, ЈНА 136, 18.09.2017. године у 10:30 сати.
Отварању могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у
поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуде које су некомплетне и неблаговремене неће бити разматране.
Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци мале вредности, по критеријуму
''економски најповољнија понуда'', донети у року од 10 дана од дана јавног отварања
понуда.
Све информације везане за конкурсну документацију могу се добити преко email адресе
ivona.pavic@gasruma.rs, а лица за контакт су Ивона Павић и Александар Ивошевић, као и на
Порталу управе за јавне набавке и сајту ЈП ''Гас-Рума''.
ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
УСЛОВИ ПОНУДЕ
Наручилац задржава право да:

одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке уколико су све
понуде неисправне, неодговарајуће или неприхватљиве;

одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке из објективнох
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча;

одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке уколико је
престала потреба за предметном набавком због чега се неће понављати у току
пословне године;

одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке из других
оправданих разлога.
Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе:

Све испуњене, попуњене и оверене Обрасце из конкурсне документације и сву
документацију која је предвиђена и захтевана конкурсном документацијом.


Документацију која се односи на доказивање обавезних услова, а чије се
постојање доказује Обрасцем Изјаве понуђача (Образац бр.1) понуђач може
доставити заједно са Понудом или након што наручилац то затражи од њега
(уколико затражи), а пре доношења Одлуке о додели Уговора



Важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности понуђач
доставља заједно са понудом у виду неоверене копије у супротном његова
Понуда ће се сматрати неприхватљивом.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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 који 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 подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
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ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
У случају подношења заједничке понуде мора се поднети: правни акт о заједничком
извођењу предметних радова уз прецизно дефинисање права и одговорности сваког
понуђача појединачно за извршење уговорне обавезе, при чему понуђачи према наручиоцу
одговарају неограничено солидарно. Сваки од понуђача мора да испуни обавезне услове из
члана 75 став 1 тачка 1-3 Закона о јавним набавкама.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то
податке о:

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,

опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразум на основу члана 81. став 5. ЗЈН садржи и податке о:
1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
3) понуђачу који ће издати рачун;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail ivona.pavic@gasruma.rs или факсом на број 022/471-484
тражити од наручиоца додатне информације, појашњења у вези са припремањем понуде
или указати на уочене недостатке и неправилности конкурсне документације, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Радно време Јавног предузећа ''Гас-Рума'' је сваког радног дана (од понедељка до петка) од
7,00 до 15,00 сати. Уколико је захтев за појашњењем послат путем факса или мејла после
радног времена, као време пријема сматраће се први наредни радни дан.
Наручилац има обавезу да заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговори тако што
ће одговор, односно 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 ''Осигурање имовине и
лица''
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.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
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. ЗЈН).
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. Проверу рачунске тачности
понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:
 Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати
тачном, осим износа који су дати паушално.
 Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да та позиција није ни нуђена, а
понуда ће бити неприхватљива.
 Уколико цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције,
јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и
количине. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ''Гас-Рума'', ЈНА 136,
22400 Рума, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра –Осигурање имовине и лица, ЈНМВ бр.61/1.2.1.НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра –Осигурање имовине и лица, ЈНМВ бр.61/1.2.1.НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра –Осигурање имовине и лица, ЈНМВ бр.61/1.2.1.НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Осигурање имовине и лица, ЈНМВ
бр.61/1.2.1.- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (члан 90. ЗЈН).
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока
важења понуде не може мењати понуду.
ЦЕНА
Цена треба да буде изражена у динарима, са и без пореза.
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и
урачунати га у коначну цену понуде. Попусти који нису наведени у понуди и урачунати у
коначну цену понуде неће бити узети у обзир.
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза,
сматраће се сагласно Закону о јавним набавкама да је иста дата без пореза.
Ако је у понуди дата неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама.
ПЛАЋАЊЕ
Плаћање укупне цене без обрачунатог пореза извршиће се у 12 (дванаест) једнаких
месечних рата, при чему ће се припадајући порез уплатити у целости при уплати прве рате.
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ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА
За ову набавку се не захтевају средства финансијског обезбеђења.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све
у складу са чланом 3, тачком 31, 32 и 33. Закона о јавним набавкама. Такође, наручилац ће
одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.
Неисправне понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
Неблаговремене понуде ће се неотворене вратити понуђачу.
РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци пошаље понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам 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.
ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу уговора из члана 107. ЗЈН.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога
који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.
УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може
поднети писмени захтев наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два) дана од дана
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.
МОДЕЛ УГОВОРА
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел
уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. Када
се ради о групи понуђача, овлашћени члан групе потписује модел уговора за чланове
понуђача. Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у
понуди.
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави 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 и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
(Образац бр.8 и Образац бр.9)
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
ЗАШТИТА ПРАВА
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email: ivona.pavic@gasruma.rs, факсом на број 022/471-484 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 на интернет страници
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке
у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ЈП ''Гас-Рума'', ЈНА 136, 22400Рума; јавна набавка ЈНМВ
''ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА'' бр.61/1.2.1.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
ОСТАЛО
За све што није наведено у овој конкурсној документацији примењују се одредбе Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), као и остали подзаконски прописи којима
су регулисане јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Образац бр.3

Предмет:

УСЛУГА ОСИГУРАЊА

Наручилац: ЈП “ГАС-РУМА”, Рума, ЈНА 136, телефон: 022 473 450
Редни
број

1
2
3

Укупно

Стакла на свим објектима осигураника
Крађа. Новац и друга средства плаћања за време преноса од
ризика разбојништва укључујући и саобраћајну незгоду
Крађа. Новац и друга средства плаћања у закључаној гвозденој
благајни
Крађа, Намештај и уређаји са машинама и апаратима

5

Крађа. Залихе робе у продавници и опрема и инвентар у
продавници и на главној локацији

6

Лом. Гасовод, опрема и механичка опрема

8
9

Датум:

Обрачунска целина

4

7

М.П.

Овера понуде:

ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА

Објекти у монтажи. КГИ које монтирају радници осигураника.
Трајање монтаже до 10 дана по једном објекту
Објекти у монтажи. Одговорност извођача радова при монтажи
кућних гасних инсталација према трећим лицима
Одговорнст од опасне делатности

10

Покретна техника

11

Пожар. Грађевински објекти и и оруђа за рад – опрема
укључујући и објекте и опрему гасовода

12

Рачунарска опрема са припадајућом опремом и softwear - ом

13

Осигурање запослених 24 часа

14

Допунско здравствено осигурање
УКУПНО:

15.Вредност без пореза:

...............................................................................................................................................................................................................................................

16.Износ пореза:

...............................................................................................................................................................................................................................................

17.Укупна вредност:

...............................................................................................................................................................................................................................................

Потпис:
........................................................................

М.П.
Напомена:




У позицији под редним бројем 15. уписати збир цена по позицијама од 1 до 14 без
обрачунатог пореза
Позиција под редним бројем 17. представља збир вредности по позицијама 15. и 16. овог
обрасца
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''Осигурање имовине и лица 61/1.2.1.

Јавна набавка мале вредности

Прилог 1

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

ЛОМ СТАКЛА
Редни
број

Предмет осигурања

Основица РСД

Премијска
стопа

Премија РСД

Обрачунска целина: Стакла на свим објектима осигураника

1

Стакла и огледала 3 мм дебљине, непомична

15.000,00

2

Стакла и огледала 3 мм дебљине и више,
непомична

30.000,00

3

Изолационо стакло ( термопан и слично )

35.000,00
УКУПНО:

1

Попуст

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:
Напомена:
Осигурањем су обухваћени стандардни ризици осигурања од лома стакла.
Сва поља у првој табели морају бити попуњена (ставке 1,2,3), као ставка 1 у другој табели.
Укупна премија је без пореза.
Напомена понуђача:

М.П.
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Прилог 2

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

НОВАЦ У ПРЕНОСУ
Редни
број

Предмет осигурања

Основица РСД

Премијска
стопа

Премија РСД

Обрачунска целина:
Новац и друга средства плаћања за време преноса од ризика разбојништва укључујући и
саобраћајну незгоду. Осигурање закључено “на први ризик”

1

Новац и друга средства плаћања за време
преноса од ризика разбојништва укључујући
и саобраћајну незгоду.

2

За откуп одбитне франшизе

1.000.000,00

УКУПНО:

1

Попуст

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:
Напомена:
Осигурањем су обухваћени стандардни ризици осигурања од крађе укључујући
и саобраћајну незгоду.
Сва поља у првој табели морају бити попуњена (ставке 1,2), као ставка 1 у другој табели.
Укупна премија је без пореза.
Напомена понуђача:

М.П.
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Прилог 3

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

ПРОВАЛНА КРАЂА
Редни
број

Предмет осигурања

Основица

Премијска
стопа

Премија

Обрачунска целина 1:
Новац и друга средства плаћања у закључаној гвозденој благајни

1

Новац и друга средства плаћања у
закључаној гвозденој благајни

2

Доплатак за откуп одбитне франшизе

200.000,00

УКУПНО :
Обрачунска целина 2:
Новац и друга средства плаћања за време манипулације на благајнама
1

Главна благајна

2

Благајна у продавници

3

Доплатак за откуп одбитне франшизе

1.000.000,00
200.000,00

УКУПНО :

1

Попуст

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:
Напомена:
Осигурањем су обухваћени стандардни ризици осигурања од провалне крађе.
Сва поља у првој и дрогој табели морају бити попуњена (ставке 1,2), као и ставка 1 у трећој
табели.
Укупна премија је без пореза.
ЈП “Гас-Рума” има уграђен алармни систем и систем видео надзора.
Напомена понуђача:

М.П.

__________________________
Потпис
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Прилог 4

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

ПРОВАЛНА КРАЂА
Редни
број

Предмет осигурања

Основица

Премијска
стопа

Премија

Обрачунска целина:
Намештај и уређаји са машинама и апаратима
1
2

Сав намештај и уређаји са
машинама и апаратима
Доплатак за откуп одбитне
франшизе

200.000,00

УКУПНО :

1

Попуст
УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:
Напомена:
Осигурањем су обухваћени стандардни ризици осигурања од провалне крађе.
Сва поља у првој табели морају бити попуњена (ставке 1,2,3), као и ставка 1 у другој
табели.
Укупна премија је без пореза.
ЈП “Гас-Рума” има уграђен алармни систем и систем видео надзор.

Напомена понуђача:

М.П.

___________________________
Обрадио
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Прилог 5

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

ПРОВАЛНА КРАЂА

Редни
број

Предмет осигурања

Основица

Премијска
стопа

Премија

Обрачунска целина:
Залихе робе у продавници и опрема и инвентар у продавници и на главној локацији
1

Залихе робе у продавници и опрема и
инвентар у продавници и на главној
локацији

2

Опрема и инвентар у објектима осигураника

3

Доплатак за откуп одбитне франшизе

300.000,00
50.000,00

УКУПНО :

1

Попуст

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:
Напомена:
Осигурањем су обухваћени стандардни ризици осигурања од провалне крађе.
Сва поља у првој табели морају бити попуњена (ставке 1,2,3), као и ставка 1у другој табели.
Укупна премија је без пореза.
ЈП “Гас-Рума” има уграђен алармни систем и систем видео надзора
Напомена понуђача:

М.П.
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Прилог 6

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊЕ
ЛОМ МАШИНА
Редни
број

Предмет осигурања

Основица

Премијска
стопа

Премија

Обрачунска целина:
Гасовод, опрема и механичка опрема

1
2

Гасовод, МРС и мерачи (набавна вредност
умањена за 40%)
Механичка опрема уграђена у главни
објекат (10% набавне вредности објекта)

3

Оруђа за рад – опрема

4

Копачки радови на санацији штете

5.

Доплатак за откуп амортизоване вредности

6.

Доплатак за откуп одбитне франшизе

413.285.842,70
3.746.815,15
2.843.306,49

УКУПНО :

1

Бонус

2

Попуст

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:
Напомена:
Осигурањем су обухваћени стандардни ризици осигурања од лома.
Сва поља у првој табели морају бити попуњена (ставке 1,2,3,4, 5 и 6),као и ставке 1 и 2 у
другој табели.
Укупна премија је без пореза.
Вредност механичке опреме уграђене у главни објекат је 10% вредности набавне
вредности главног објекта.
Оруђа за рад – опрема обухвата ставке 10, 11, 12, 13, 14, 15 из табеле: набавна вредност
основних средстава ЈП “Гас-Рума” умањена за 40%
Копачки радови се односе на директно ископавање на утврђеном месту санације
(детектором).
Напомена понуђача:

М.П.

____________________________
Потпис
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Прилог 7

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

ОБЈЕКТИ У МОНТАЖИ
Редни
број

Предмет осигурања

Основица

Премијска
стопа

Премија

Обрачунска целина:
КГИ које монтирају радници осигураника. Трајање монтаже до 10 дана по једном објекту

1

КГИ за 10 објеката x 50.000,00 динара по
објекту

2

Доплатак за откуп одбитне франшизе

УКУПНО :

1

Попуст

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:
Напомена:
Осигурањем су обухваћени стандардни ризици осигурања при монтажи објеката.
Сва поља у првој табели морају бити попуњена (ставке 1 и 2), као и ставка 1 у другој табели
Укупна премија је без пореза.
Напомена понуђача:

М.П.

_________________________
Потпис
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Прилог 8

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

ОБЈЕКТИ У МОНТАЖИ: ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА
Редни
број

Предмет осигурања

Основица

Премијска
стопа

Премија

Обрачунска целина:
Одговорност извођача радова при монтажи кућних гасних инсталација према трећим лицима

1

КГИ за 10 објеката x 50.000,00 динара /
објекту до 3 месеца трајања мотаже по
једном објекту за штету причињену трећим
лицима 200.000,00 динара по штетном
догађају

2

Доплатак за откуп одбитне франшизе

УКУПНО :

1

Попуст

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:
Напомена:
Осигурањем су обухваћени стандардни ризици осигурања према трећим лицима при
монтажи објеката.
Сва поља у првој табели морају бити попуњена (ставке 1 и 2), као И ставка 1 у другој
табели.
Укупна премија је без пореза.
Напомена понуђача:

М.П.

___________________________
Потпис
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Прилог 9

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ОД ДЕЛАТНОСТИ
Редни
број

Предмет осигурања

Основица

Премијска
стопа

Премија

Обрачунска целина:
Одговорнст од опасне делатности

1

Одговорност од опасне делатности на суму
осигурања 50.000,00 ЕУР-а по штетном
догађају (4 штетна догађаја у периоду
осигурања)

Обрачун годишње премије за посебне изворе опасности
Разводни дистрибутивни гасовод
mx
годишњи ПИНЗ
динара x 0,0001%
% увећање за већи укупан приход
МРС 23 x годишњи ПИНЗ
%

x 12 x

% увећање за већи укупан приход
УКУПНО:
ПОПУСТ 20,00%:
УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:
Напомена:
Осигурањем су обухваћени стандардни ризици осигурања од одговорности из делатности.
Сва поља у првој и другој табели морају бити попуњена, као и ставка попуст у трећој табели.
Укупна премија је без пореза.
Уколико је премијом у првој табели (ставка 1) обухваћена и премија за посебне изворе
опасности (табела 2) понуђач мора ту информацију дати као прилог уз овај документ.
Напомена понуђача:

М.П.

26

_________________________
Потпис

Конкурсна документација
''Осигурање имовине и лица 61/1.2.1.

Јавна набавка мале вредности
Прилог 10

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

ПОКРЕТНА ТЕХНИКА
Редни
број

Предмет осигурања

Основица

Премијска
стопа

Премија

Обрачунска целина:
Покретна техника

1

Покретна техника

2

За откуп амортизоване вредности

3

Доплатак за откуп одбитне франшизе

2.209.230,20

УКУПНО :

1

Попуст

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:
Напомена
Осигурањем су обухваћени стандардни ризици осигурања покретне технике (лом, пожар,
крађа...) из табеле покретна техника набавна вредност умањена за 40%.
Сва поља у првој табели (ставке 1,2 и 3) морају бити попуњена, као и ставка 1 у другој
табели.
Укупна премија је без пореза.
Уколико овом премијом није обуваћен пожар, он мора бити обухваћен премијом осигурања за
пожар (страна 16, табела 1, ставка 2), с тим што понуђач мора ту информацију доставити у
посебном прилогу.

Напомена понуђача:

М.П.

__________________________
Потпис
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Прилог 11

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

ПОЖАР
Редни
број

Предмет осигурања

Основица

Премијска
стопа

Премија

Обрачунска целина:
Грађевински објекти и и оруђа за рад – опрема укључујући и објекте и опрему гасовода

1

Грађевински објекти укључујући и објекте и
опрему гасовода (набавна вредност
умањена за 40%)

2

Оруђа за рад – опрема

3

Допунски ризик – последице лекаже гаса на
осигураним стварима из цевовода:
на први ризик

500.000,00

4

Допунски ризик – исцурење гаса (лекажа)
из цевовода: на први ризик

400.000,00

5

Доплатак за ризик удара непознатог
моторног возила

6

Доплатак за откуп амортизоване вредности

435.766.733,58
4.083.577,49

УКУПНО :

1

Попуст

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:
Напомена
Осигурањем су обухваћени стандардни ризици осигурања од пожара као и посебно
захтевани допунски ризици, као обавезујући.
Сва поља у првој табели морају бити попуњена (ставке 1,2,3,4,5 и 6), као и ставка 1 у другој
табели.
Укупна премија је без пореза.
Оруђа за рад – опрема обухвата ставке 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14 из табеле: набавна вредност
умањена за 40%
Напомена понуђача:

М.П.

__________________________
Потпис
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Прилог 12

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

РАЧУНАРИ
Редни
број

Предмет осигурања

Основица

Премијска
стопа

Премија

Обрачунска целина број 1
Рачунарска опрема са припадајућом опремом
1

Рачунарска опрема

2

За откуп амортизоване вредности код
делимичних штета

3

Доплатак за откуп одбитне франшизе

2.196.342,54

УКУПНО :

1

Попуст

УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:
Напомена:
Осигурањем су обухваћени стандардни ризици осигурања рачунарске технике (лом, пожар,
крађа...) за опрему из пописне листе рачунарска опрема колона набавна вредност
умањена за 40%.
Сва поља у првој табели (ставке 1,2 и 3) морају бити попуњена, као ставка 1 у другој
табели.
Укупна премија је без пореза.
Уколико овом премијом није обуваћен пожар, он мора бити обухваћен премијом осигурања
за пожар (страна 16, табела 1, ставка 2), с тим што понуђач мора доставити информацију о
томе у посебном прилогу.
Вредност рачунарске опреме обухвата поред вредности hardwear – а и сав легално
купљени softwear (оперативни системи, office пакети и рачуноводствени пословно
информациони ситем)
Напомена понуђача:

М.П.

__________________________
Потпис
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Прилог 13

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

ЗАПОСЛЕНИ - НЕЗГОДА

Редни
број

Осигурани
случајеви

Разред
опасности

Основица

Премијска
стопа

Премија
по
једном
лицу

Број
осигураних
лица

1

Смрт услед
незгоде

1.000.000,00

42

2

Трајни
инвалидитет

2.000.000,00

42

3

Дневне накнаде

700,00

42

4

Трошкови
лечења

300.000,00

42

Укупна премија

УКУПНО :

1

Попуст

0,00%
УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:

Напомена:
Сва поља у првој табели (ставке 1,2,3,4 и 5) морају бити попуњен, као и ставка 1 у другој
табели.
Укупна премија је без пореза.
Напомена понуђача:

М.П.
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Прилог 14

ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Осигурани случајеви

Основица

Премијска
стопа

Премија
по
једном
лицу

Број
осигураних
лица

1

Осигурање за случај
хируршке
интервенције
(операција)

400.000,00

40

2

Осигурање од тежих
болести и последица
болести

400.000,00

40

Укупна премија

УКУПНО :

1

Попуст
УКУПНА ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТУ:
Напомена:
Сва поља у првој табели (ставке 1,2) морају бити попуњена, као и ставка 1 у другој табели.
Укупна премија је без пореза.

Напомена понуђача:

М.П.
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добра '' Осигурање имовине и
лица'' донеће се применом критеријума '' економски најповољнија понуда ''.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио повољнији износ премије.
Уколико две или више понуда имају исти износ премије наручилац ће уговор доделити
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће
бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире
ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац
ће доставити записник извлачења путем жреба.
Поз.

Критеријум

Бодови

1.

Износ премије

90

2.

Превентива

10

Укупна вредност броја бодова израчунава се преко следећег обрасца:

ББУ = Б1 + Б2
а) Износ премије (Б1)
За одређивање најповољнијег износа премије упоређиваће се износи премија из понуда.
Максимални број бодова 90 добиће понуда са најнижим износом премије (ИПмин).Број бодова
за укупнан износ премије из понуде осталих понуда ће се израчунавати на следећи начин:

Б1 = 80 x ИПмин / ИПонуђача
б) Превентива (Б2)
Највећи добијени број бодова код овог критеријума је 10 бодова. Оцењивање се врши на
основу висине понуђене суме за превентиву.
Највећа понуђена сума за превентиву носи максималан број бодова 10. За сваки следећи
износ понуђене суме за превентиву број пондера рачуна се по формули:
Поз.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Превентива
Од 0,00 до 50.000,00 РСД
Од 50.001,00 до 70.000,00 РСД
Од 70.001,00 до 90.000,00 РСД
Од 90.001,00 до 100.000,00 РСД
Од 100.001,00 до 120.000,00 РСД
Од 120.001,00 до 140.000,00 РСД
Од 140.001,00 до 160.000,00 РСД
Од 160.001,00 до 180.000,00 РСД
Од 180.001,00 до 200.000,00 РСД
Преко 200.001,00 РСД

Бодови
Б2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Превентива је неповратна и односи се на превентивну замену одређеног броја вертикала
испред мернорегулационог сета, а да би се спречила непредвиђена цурења природног гаса.
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Обрачун количина при неконтролисаном истицању гаса

Датум
Место
Време
Trajanje [min]
Цев/фитинг
Оштећење
Врста

страно

Проузроковао
Напомена
Количина гаса истекла при неконтролисаном истицању кроз пукотину или отвор обрачунава се према обрасцу:

k 1
k

2

Q = 12,42  d 2  m  p1

k 1
γ T 1 Z 1  k  1 
где је
Q

[Nm3/h] количина гаса која истиче у атмосферу

m

коефицијент истицања (0,6-0,9)

d

[mm] пречник отвора кроз који гас истиче у атмосферу

T1

[ K] температура гаса на месту истицања

Tn

[ K] температура гаса на нормалним условима

Z1

компресибилитет гаса

0,6

o

288,15

o

273,15
0,99

компресибилитет гаса израчунава се по формули

1
= 1 n  p
Z
где је
n=0,0029 za p1=0,6-3,0bar
n=0,0030 za p1=2,0-9,0bar
n=0,0031 za p1=4,0-20,0bar
g

релативна специфична тежина гаса

к

коефицијент адијабате

p1

[bar] притисак гаса на месту истицања

pn

[bar] притисак гаса на нормалним условима

0,6
1,31
2,5
1,01

израчунавање пречника d еквивалентног пукотини axb
a(mm)

b(mm)

A=axb

d=sqrt(1,27*A)
0

0,00000

На основу датих података количина гаса која истиче у атмосферу износи
Q=
Za t=
У Руми,

0,00 Nm3/h
0 min истекла је укупна количина гаса од

0 Nm3
За Службу дистрибуције

04.28.11 08:07

Дражић Горан
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Начин обрачуна количина при неконтролисаном истицању природног гаса
Приликом случајних и недефинисаних узрочника оштећења гасоводне мреже, код истицања
на оштећеним, кородираним или дотрајалим елементима, код цурења на неисправним
елементима мреже и инсталација, потребно је одредити количине које су могле
неконтролисано истећи у околину у одређеном периоду времена. У ту сврху користи се лист
обрачуна (претходна страна) и начин обрачуна према физичком прорачуну истицања гаса
кроз пукотину или отвор.
Поред временских:

датум,

време и

трајање инцидента
и месних одредница

место и адреса
те технолошких одредница

пречник цевовода или опис елемента,

класе оштећења:

пукотина или пун отвор

врсте:

једнострано или двострано оштећење
те узрочника, у образац је потребно убацити рачунске параметре:





m - коефицијент истицања: описује квалитет ивице;
d - пречник отвора или прерачунате пукотине;
Т - радну температуру гаса на месту истицања;
P - радни притисак гаса.

Уз остале познате елементе формуле (стишљивост гаса, релативну специфичну тежину
гаса, коефицијент адијабате те притисак и температуру гаса на нормалним условима - 0°C)
као резултат добија се истекла запремина природног гаса у конкретном случају изражена у
Nm3 као основа за финансијски обрачун настале штете.
Временски интервал цурења природног гаса одређује се на следећи начин:




Ако је неконтролисано цурење природног гаса откривено 10-ог дана у месецу
рачуна се 10 дана претворених у минуте (10 дана x 24 часа x 60 минута = 14.400
min)
Ако је неконтролисано цурење природног гаса откривено 2-ог дана у месецу
рачуна се 2 дана претворених у минуте (2 дана x 24 часа x 60 минута = 2.880 min)
Ако је неконтролисано цурење откривено 25-ог дана у месецу рачуна се од 15-ог
у месецу до тог нана (25-15 x 24 часа x 60 min = 10 x 24 x 60 = 14.400 min)
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ПОДАЦИ ЗА УГОВАРАЊЕ ЗА ОБЛАСТ
ОДГОВОРНОСТ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

1.

Број радника 42 (42 = 40 + 2) са чланом комисије за технички пријем КГИ и лицем
на стручној пракси (очекивано у септембру 2017)

2.

Укупан приход 620.241.742,62 RSD (на дан 31.12.2016)

3.

Бруто зарада запослених за 2016 годину 55.874.216,63 RSD (на дан 31.12.2016).

4.

Дужина

гасне

мреже

(челични

разводни

104.559,00m и дистрибутивни

425.863,00m) 530.422,00m (на дан 31.12.2016).
5.

Број мернорегулационих станица 23 (на дан 31.12.2016).

6.

Сума осигурања јединствена за одговорност из делатности је 50.000,00 EUR-а
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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.
36.
37.
38.
39.
40.

Запослени
Андрић Бојан
Антић Александар
Бодор Андреј
Божовић Зоран
Боројевић Toews Мира
Валка Јасминка
Вереш Андреј
Витас Анка
Вишњић Боривоје
Вукашиновић Никола
Вучковић Томас
Гојсовић Марко
Грубишић Сузана
Гудурић Драгана
Деврња Бранка
Десанчић Љиљана
Дивнић Ружица
Дмитровић Десанка
Дражић Горан
Ђокић Игор
Ђокић Татјана
Ивошевић Александар
Јовановић Маја
Кравић Весна
Кршев Јадранка
Маравић Рада
Микулинац Андрија
Милиновић Драган
Наранчић Ђуро
Новаковић Миле
Олујић Горан
Ороз Милан
Павић Ивона
Пејић Милорад
Радуловић Горан
Симић Драгана
Станковић Весна
Стојадиновић Биљана
Чучин Богољуб
Kовачевић Александар

Радно место
Помоћни радник у истрибуцији
Технолог - пројектант
Администратор информационог система
Дистрибутивни радник I
Благајник
Референт финансијске оперативе
Дистрибутивни радник I
Спремачица
Дистрибутивни радник I
Дистрибутивни радник I
Технолог
Економиста развоја и инвестиција
Благајник
Пословни секретар
Самостални референт плана и анализе
Руководилац Службе општих послова
Магационер
Референт продаје услуга
Шеф дистрибуције природног гаса
Дистрибутивни радник II
Продавац-рачунополагач
Референт заштите од пожара и заштите
здравља
Благајник
Самостални референт продаје
Књиговођа купаца
Директор ЈП
Дистрибутивни радник I
Директор Сектора техничких послова
Пословођа дистрибуције приодног гаса
Дистрибутивни радник I
Дистрибутивни радник II
Дистрибутивни радник II
Референт набавке
Бравар - инсталатер
Сервисер
Техничар техничке припреме
Директор Сектора ЕФК послова
Референт наплате
Дистрибутивни радник II
Благајник
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД НЕЗГОДЕ
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Запослени

Радно место

Андрић Бојан
Помоћни радник у истрибуцији
Антић Александар
Технолог - пројектант
Бодор Андреј
Администратор информационог система
Божовић Зоран
Дистрибутивни радник I
Боројевић Toews Мира Благајник
Валка Јасминка
Референт финансијске оперативе
Вереш Андреј
Дистрибутивни радник I
Витас Анка
Спремачица
Вишњић Боривоје
Дистрибутивни радник I
Вукашиновић Никола
Дистрибутивни радник I
Вучковић Томас
Технолог
Гојсовић Марко
Економиста развоја и инвестиција
Грубишић Сузана
Благајник
Гудурић Драгана
Пословни секретар
Деврња Бранка
Самостални референт плана и анализе
Десанчић Љиљана
Руководилац Службе општих послова
Дивнић Ружица
Магационер
Дмитровић Десанка
Референт продаје услуга
Дражић Горан
Шеф дистрибуције природног гаса
Ђокић Игор
Дистрибутивни радник II
Ђокић Татјана
Продавац-рачунополагач
Ивошевић Александар Референт заштите од пожара и заштите
здравља
Јовановић Маја
Благајник
Кравић Весна
Самостални референт продаје
Кршев Јадранка
Књиговођа купаца
Маравић Рада
Директор ЈП
Микулинац Андрија
Дистрибутивни радник I
Милиновић Драган
Директор Сектора техничких послова
Наранчић Ђуро
Пословођа дистрибуције приодног гаса
Новаковић Миле
Дистрибутивни радник I
Олујић Горан
Дистрибутивни радник II
Ороз Милан
Дистрибутивни радник II
Павић Ивона
Референт набавке
Пејић Милорад
Бравар - инсталатер
Радуловић Горан
Сервисер
Симић Драгана
Техничар техничке припреме
Станковић Весна
Директор Сектора ЕФК послова
Стојадиновић Биљана Референт наплате
Чучин Богољуб
Дистрибутивни радник II
Kовачевић Александар Благајник
Члан Комисије за технички пријем КГИ
Лице на стручној пракси

37

Напомена

По потреби
По потреби

Конкурсна документација
''Осигурање имовине и лица 61/1.2.1.

Јавна набавка мале вредности

ВРЕДНОСТ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈП "ГАС – РУМА"
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016 до 31.12.2016

Редни
број

Назив

1

Мерачи, КМРС, МРС

2

Набавна

Отписана

Амортизација

Садашња

61.808.935,24

10.615.181,05

3.213.180,55

47.980.573,64

Разводни гасовод

274.695.065,84

87.368.643,78

4.933.992,12

182.392.429,94

3

Дистрибутивни гасовод

297.582.907,17

70.622.945,06

3.450.495,08

223.509.467,03

4

Мерно регулационе станице

54.722.829,59

26.614.816,42

1.565.072,93

26.542.940,24

5

Објекат ЈП

37.468.151,46

9.913.082,38

584.503,16

26.970.565,92

6

Рачунари и припадајућа
опрема

3.660.570,90

1.512.526,88

392.629,95

1.755.414,07

7

Покретна техника

3.682.050,33

1.463.247,08

377.577,25

1.841.226,00

8

Моторна возила

10.598.802,48

6.357.129,85

1.115.675,45

3.125.997,18

9

Намештај

2.067.118,33

1.904.970,54

28.027,81

134.119,98

10

Алат и прибор

2.698.585,09

2.416.141,74

46.185,00

236.258,35

11

Фиксни и мобилни телефони

135.421,54

16.120,02

11.804,89

107.496,63

12

Остала опрема

576.639,26

434.116,30

36.491,23

106.031,73

13

Боце за аутогено заваривање

176.774,00

171.961,82

2.404,98

2.407,20

14

ПП апарати и хидрантска
опрема

281.059,00

268.862,20

1.785,87

10.410,93

15

Опрема у главном објекту

870.365,26

754.044,90

30.937,61

85.382,75

751.025.275,49

220.433.790,02

15.790.763,88

514.800.721,59

Напомена:
Вредност основних средстава је дата по групама, а тачан листинг ће добити понуђач
приликом склапања уговора.
Уколико неки понуђач има потребу да провери горе наведене податке може сваки дан од 10
до 13 часова да оствари увид у те податке до дана предаје понуде.
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ТРЕНД НАПЛАЋЕНИХ ШТЕТА

Редни
број

Наплаћене штете по годинама

Наплаћена штета

1. Наплаћене штете у 2006 години

448.901,93

2. Наплаћене штете у 2007 години

111.548,36

3. Наплаћене штете у 2008 години

365.995,00

4. Наплаћене штете у 2009 години

445.841,00

5. Наплаћене штете у 2010 години

30.069,00

6. Наплаћене штете у 2011 години

311.852,00

7. Наплаћене штете у 2012 години

132.450,51

8. Наплаћене штете у 2013 години

80.123,00

9. Наплаћене штете у 2014 години

129.275,00

10. Наплаћене штете у 2015 години

63.562,00

11. Наплаћене штете у 2016 години без ДЗО
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Образац бр.4

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ''Осигурање
имовине и лица'', ЈНМВ број 61/1.2.1
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

41

Конкурсна документација
''Осигурање имовине и лица 61/1.2.1.

Јавна набавка мале вредности

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ''ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА'' БРОЈ 61/1.2.1.
Укупна цена без пореза:
Износ пореза:
Укупна цена са порезом
Рок важења понуде
Износ превентиве

Датум

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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Образац бр. 5

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 мале вредности ''Осигурање имовине и лица'', бр 61/1.2.1. поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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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Образац 6

МОДЕЛ УГОВОРА
Број:___________
Датум:__________

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. ЈП "ГАС-РУМА" Рума, ул. ЈНА бр. 136, матични број: 08593205, ПИБ: 102133040,
текући рачун 105-82047-74, (у даљем тексту:"Наручилац") које заступа Директор
Рада Маравић;
2. _______________________, са седиштем у ____________, ул. ______________ бр
____, матични број: _______________ ПИБ: ________________текући рачун:
_____________________________ (у даљем тексту: "Извршилац") које заступа
___________________________;
Члан 1.
Предмет уговора је пружање услуга осигурања имовине и осигурање лица Осигураника у свему
према захтевима из конкурсне документације Осигураника и допунама Осигуравача исказаним у
полисама осигурања која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Осигуравач се обавезује да услуге описане у члану 1. овог Уговора врши у свему према
условима из конкурсне документације Осигураника и у складу са одредбама Закона о
облигационим односима и другим позитивним правним прописима којима је регулисана ова
област.
Члан 3.
Уговорне стране сагласно утврђују да укупна вредност премије осигурања износи
______________ (словима; _______________________________________ динара), без
обрачунатог пореза на премије.
Понуђена сума за превентиву износи______________динара, и биће реализована у целости по
достави рачуна за купљенун опрему.
Вредност премије осигурања из претходног става овог члана је фиксна и непроменљива током
трајања уговора.
Члан 4.
Осигураник се обавезује да ће укупан износ укупне премије осигурања без обрачунатог пореза
на премије осигурања уплатити у 12 (дванаест), једнаких месечних рата.
Порез на премије осигурања у укупном износу од ____________динара осигураник ће уплатити
у целости при уплати прве рате из претходног става овог члана.
Члан 5.
Осигуравач је дужан да под истим условима и на исти начин осигура новостечену имовину и
новозапослена лица Осигураника за време трајања овог уговора.
У случајевима из претходног става овог члана уговорне стране ће закључити анекс на овај
уговор под условима и по процедури прописаној одредбама Закона о јавним набавкама и
потписати одговарајућу полису за сваки конкретан случај.
Члан 6.
Овај уговор закључује се на одређено време са роком трајања од годину дана и производи
правно дејство од 05.10.2017.године.
Уговорене стране могу анексом на овај уговор да продуже рок из претходног става овог члана
на највише деведесет дана због потребе обезбеђивања континуитета пружања услуга.
Све обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
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Члан 7.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и другим важећим правним прописима.
Члан 8.
Све спорове који настану при реализацији овог Уговора, уговорене стране ће настојати да реше
споразумно, а уколико се исти не може постићи надлежан је суд према седишту Осигураника.
Члан 9.
Овај Уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветна примерка од којих 3 ( три ) припадају Осигуранику,
а преостала 3 ( три ) Осигуравачу.
Странке су уговор прочитале и разумеле, те га у знак сагласности потписују.

Наручилац

Понуђач

М.П.

МП.

НАПОМЕНА:
Понуђачи су дужни да парафирају, попуне и овере сваку страну уговора и приложе га уз
понуду, чиме потрвђују да су сагласни са понуђеним моделом.
У случају наступа групе понуђача, сви учесници у групи су дужни да парафирају и овере
сваку страну уговора.
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Oбразац бр. 7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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:

М.П.
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Образац бр.8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75 СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач_________________________________________ у поступку јавне набавке услуга
''Осигурање имовине и лица'' бр.61/1.2.1. поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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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Образац бр.9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75 СТАВ 2.
ЗАКОНА-ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач________________________________________________________ у поступку
јавне набавке добара ''Осигурање имовине и лица'' бр.61/1.2.1. поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум
________________

Подизвођач
М.П.
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