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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”
број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2020-6-82/1 од дана 24.06.2020.
године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 2020-6-82/2 од дана
24.06.2020. године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга – ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА) –
ЈНОП У-01/20-48
у отвореном поступку
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
ЈКП „Паркинг Сервис“ Нови Сад
ПИБ: 103635323
МБ: 08831149
Филипа Вишњића број 47
21101 Нови Сад
Врста Наручиоца: Јавно комунално предузеће
Интернет страница Наручиоца: www.parkingns.rs
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Врста поступка:

Отворени поступак;
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради
закључења Уговора, у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени Гласник РС” брoj 124/2012,14/2015 и 68/2015) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне
набавке:

Набавка услуга – ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА) на
период од две године

Циљ поступка:

Поступак се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци
између Наручиоца и Осигуравача

Контакт:

Светлана Топо
електронска адреса: javna-nabavka@parkingns.rs;
факс. 021/ 4899-139;
Служба за јавне набавке.

Радно време Наручиоца је радним данима од 0730-1530 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брoj ЈНОП У-01/20-48 су услуге - ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И
ВОЗИЛА)
Ознака из општег речника набавке: 66510000 - Услуге осигурања.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку услуга
ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА)
Шифра: ЈНОП У-01/20-48
Предмет ове јавне набавке чини набавка услуге осигурања по врстама и то:
1. Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности
1.1. Грађевински објекти и опрема, урањајући стубићи, паркинг кабине, рампе и друге
непокретне ствари;
2. Комбиновано осигурање електронских рачунара и припадајуће опреме са откупом
амортизоване вредности код делимичних штета, и откупом одбитне франшизе
2.1. Рачунари и рачунарска техника;
3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва (,, на први ризик ,,) са укљученим
доплатком за откуп одбитне франшизе
3.1.Новац у закључаним гвозденим благајнама;
3.2.Новац за време превоза;
3.3.Намештај и уређаји са машинама и апаратима;
3.4. Новац у манипулацији на уплатно исплатним местима;
4. Осигурање стакла од лома (,,на први ризик,,)
Страна 3 од 48

„ЈКП Паркинг Сервис“ Нови Сад
Служба за јавне набавке

Конкурсна документација
Јавна набавка број ЈНОП У-01/20-48

4.1. Стакла, огледала и слично од ризика лома;
5. Осигурање машина од лома и неких других опасности
5.1. Све машине, апарати и уређаји и механичка опрема у саставу грађевинског објекта;
6. Осигурање од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са
укљученом одговорношћу према запосленим радницима;
6.1. Законска одговорност осигураника за штете од смрти, повреде тела или здравља као и
оштећења или уништења ствари трећих лица проистекле из делатности осигураника;
7. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја - незгоде
7.1. Колективно осигурање запослених од последица незгоде;
7.2. Колективно осигурање запослених од смрти услед болести;
8. Допунско здравствено осигурање
8.1. Допунско здравствено осигурање-хируршке интервенције и теже болести;
9. Аутокаско осигурање, без учешћа у штети, са допунским ризиком аутонезгоде осим код
мотоцикала
9.1 Комбиновано осигурање моторних возила по списку;
10. Аутоодговорност – изразити премију по премијском разреду Р 00 (у тренутку израде
полиса утврђиваће се припадајући бонус и малус).
Врсте осигурања, предмет осигурања, осигуравајуће покриће и суме осигурања су дате
детаљно у Обрасцу структуре цене који чини састаавни део ове конкурсне документације.
Уговорне стране током трајања уговора о осигурању споразумно могу мењати врсте, премију
и начин осигурања, у случају ако уговарач осигурања повећава или смањује осигуране суме,
ако уговара нове ризике, ако у осигурање укључује нову имовину или нове запослене
раднике и ако закључује нова осигурања са осигураним сумама „на први ризик„ а где је први
ризик исцрпљен ( за осигурања закључена текуће године ).
За све напред наведене услуге осигурања, понуђачи су у обавези да уз понуду доставе
своја правна акта односно опште, посебне и допунске услове осигурања, пријављене
Народној банци Србије, до дана подношења понуде у неовереној фотокопији.
Уговор са најповољнијим понуђачем ће се закључити у складу и по основу одредаба напред
наведених аката на период oд две године. На основу овог уговора, понуђач и наручилац ће
закључивати двогодишње полисе осигурања, по врстама осигурања, у периоду трајања
осигурања.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним
набавкама, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ уколико је понуђач правно лице:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда (установе).
Доказ уколико је понуђач предузетник:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
* Овај доказ, подносилац понуде није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији
јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда, и уколико понуђач наведе у понуди
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
** Наведени доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови
групе који подносе заједничку понуду.
*** Наведени доказ се доставља у простој фотокопији, без обзира на датум издавања.
2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
Доказ за правно лице:
- Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју је
регистровано 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. Уколико уверење Основног суда не обухвата податке
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда, понуђачи су дужни да доставе поред уверења Основног суда и уверење Вишег
суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за горе наведена
кривична дела за које је надлежан Виши суд.
- 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.
-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, 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 који је Наручилац захтевао за сваког од њих.
Доказ уколико је понуђач предузетник или физичко лице:
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-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 за
издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта понуђача.
* Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
** Наведени доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови
групе која подноси заједничку понуду.
*** У случају да понуду подноси Правно лице, потребно је доставити овај доказ и за правно
лице и за законског заступника.
**** Уколико је у АПР-у регистровано више законских заступника, захтеване доказе је потребно
доставити за сваког заступника појединачно.
*****Наведени доказ се доставља у простој фотокопији.
3. Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
Доказ било да је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице:
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
* Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
**Наведени доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови
групе у заједничкој понуди.
*** Наведени доказ се доставља у простој фотокопији.
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона);
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 делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Поред обавезних услова, Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76.
закона о јавним набавкама, и то:
1) да испуњава услов финансијског капацитета:
Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом уколико:
• на дан 31.12.2019. године располаже апсолутном разликом између гарантних резерви и
маргине солвентности у износу од најмање 2.000.000.000,00 динара;
Доказ: Образац АК-НО на дан 31.12.2019. године
• у последњих 2 (две) године које претходе дану објављивања Позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
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Доказ: Потврда о броју дана ликвидности издата од Народне банке Србије. Понуђач не мора
да достави овај доказ уколико је за њега доступан овај податак на интернет адреси Народне
банке Србије – Опција Принудна наплата – Претраживање дужника у принудној наплати –
линк: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html (у овом случају понуђач може у понуди
само да наведе да је податак доступан на интернет адреси Народне банке Србије).
2) да испуњава услов пословног капацитета:
Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом уколико има успостављен:
• систем управљања квалитетом ISO 9001
• систем менаџмента безбедношћу информација ISO/IEC 27001
издате од стране Акредитованог сетификационог тела.
Доказ: Фотокопије важећих сертификата. У случају подношења заједничке понуде овај доказ
мора доставити сваки понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама.)
• има ажурност у решавању штета у 2019. години преко 95% која се обрачунава по следећој
формули:
бр.реш.штетау2019.год+бр.сторн.иодб.штетау2019.год
бр.резерв.штетанакрају2018.год.+бр.пријављ.штетау2019.год
Доказ: Извештај са сајта НБС-а о броју штета о друштвима за осигурање за 2019. годину.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о јавним
набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама, док додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама
подизвођач не мора да испуњава.
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 о јавним набавкама, и услов из члана
75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће Понуђач извршити преко подизвођача, а
додатне услове испуњавају заједно, осим уколико је конкурсном документацијом другачије
прописано.
1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Услов из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама наведен у конкурсној документацији
доказује се достављањем Изјаве о поштовању важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштите животне средине, као и да понуђач нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1),тачка 2) и тачке 4) ЗЈН (тачке 1, 2 и 3 у
конкурсној документацији код обавезних услова), који су јавно доступни на интернет
страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди (изјава на сопственом
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меморандуму предузећа) потписана од стране овлашћеног лица) интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Обрасци изјава морају бити попуњени, потписани од стране овлашћеног лица.
Уколико Обрасце изјава потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који
не може бити краћи од 5 (пет) 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. 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.
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.

V 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 или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Паркинг Сервис“ , Нови Сад Бул. Михајла Пупина 1/II,
соба 212, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ
И ВОЗИЛА), ЈНОП У-01/20-48 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је запримљена од стране Наручиоца најкасније
27.08.2020. године, до 09.00 часова.
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
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потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Радно време службе набавке (понедељак-петак) од 0730 до 1530 часова.
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.
Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока за подношење понуда, односно дана
27.08.2020. године, у 09.30 часова, код Наручиоца на адреси:
ЈКП «Паркинг Сервис» Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 1, спрат 2. канцеларија
Службе Набавке, број 212.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати самo oвлашћени представници
понуђача, уз неки лични документ (лична карта или путна исправа) који морају дати на увид
Комисији како би доказали свој идентитет. Законским заступницима понуђача није неопходно
посебно овлашћење за учешће у поступку, а представници понуђача који учествују у поступку
јавног отварања понуда, а нису законски заступници понуђача обавезни су да, поред личног
документа, поднесу овлашћење за учешће у поступку, које мора да буде потписано од стране
овлашћеног лица понуђача. Уколико је овлашћење потписало лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити и овлашћење за
потписивање за то лице, потписано од стране лица које је уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање.
3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда, уз доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке, мора да садржи:
1) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке (уколико понуду подноси група понуђача);
2) Образац понуде попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне документације,
потписан од стране овлашћеног лица (саставни део конкурсне документације је Образац
понуде);
3) Образац структуре цене - попуњен и потписан од стране овлашћеног лица (саставни део
конкурсне документације је Образац структуре цене);
4) Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено и потписан на последњој
страни модела уговора, чиме поуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора
(саставни део конкурсне документације је Модел уговора);
5) Образац изјаве о независној понуди - попуњен и потписан од стране овлашћеног лица
(саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве);
6) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
– попуњен и потписан од стране овлашћеног лица (саставни део конкурсне документације
је Образац наведене изјаве);
7) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде на начин предвиђен
конкурсном документацијом;
8) Образац изјаве о предаји средства финансијског обезбеђења за добро извршење
посла, на начин предвиђен конкурсном документацијом и уговором – попуњен и потписан
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од стране олашћеног лица (саставни део конкурсне документације је Образац наведене
изјаве)
9) За све наведене услуге осигурања, понуђачи су у обавези да доставе правна акта односно
опште, посебне и допунске услове осигурања, пријављене Народној банци Србије, до
дана подношења понуде у неовереној фотокопији.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни
део конкурсне документације.
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.
Пожељно је да Понуђач, због прегледности, лакшег и бржег прегледа и оцењивања понуда,
документе у понуди, сложи по горе наведеном редоследу.
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду Понуђача, за коју се у поступку стручне
оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

4. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач може поднети 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. Све
понуде које су поднете супротно од наведене забране, Наручилац ће одбити као
неприхватљиву.
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.
5. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. 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.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП «Паркинг Сервис» Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина број 1, спрат 2. канцеларија Службе Набавке, број 212, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА), ЈНОП
У-01/20-48 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА) ЈНОП
У-01/20-48 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА) ЈНОП
У-01/20-48 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И
ВОЗИЛА) ЈНОП У-01/20-48 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача (као и контакт податке)
По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
8. 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.
9. 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.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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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 садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем, и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање премије ће се вршити у 12 једнаких месечних рата на годишњем нивоу, до 20 - ог у
месецу за претходни месец, на основу примљене фактуре, осим осигурања од
аутоодговорности за моторна возила које се плаћа од једном у целости.
Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
11.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
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 нe може мењати понуду.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које Понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке.
За оцену понуде узимаће се у обзир цена без пореза.
Исказане јединичне цене у Обрасцу структуре цене су фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
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13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у виду регистроване бланко
соло менице која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 5% укупне вредности понуде без пореза, као и доказ о
регистрацији менице и копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Средство
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде мора да важи најмање колико и понуда.
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде у случају да:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду,
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци
у року који му одреди Наручилац,
- уколико Понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла у складу захтевима из конкурсне документације.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, као и
све горе наведене прилоге (менично овлашћење, доказ о регистрацији менице и копију
картона депонованих потписа) његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац ће вратити менице Понуђачима са којима није закључен Уговор, одмах по
закључењу Уговора са изабраним Понуђачем.
- Изјава о предаји средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла
- Банкарска гаранција за добро извршење посла која се односи на Уговор
Изабрани Понуђач се обавезује да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро
извршење посла и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор,
издату у висини од 5% од вредности утврђене Уговором без пореза, са роком важења 30
(тридесет) календарских дана дужим од истека рока важности Уговора.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац је овлашћен да наплати у целости банкарску гаранцију за добро извршење посла
ако Понуђач не испуни своје уговорне обавезе по свим члановима Уговора, и у случају
раскида Уговора.
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Гаранције прибавља Понуђач о свом трошку.
Понуђач који буде изабран као најповољнији је дужан да банкарску гаранцију достави
Наручиоцу приликом потписивања Уговора, или најкасније 10 (десет) дана од датума
потписивања уговора, након чега ће се уговор сматрати закљученим.
Достављање средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла представља
одложни услов, тако да правно дејство Уговора не настаје док се одложни услов не испуни.
По истеку важности Уговора, уколико је Понуђач испунио све обавезе, Наручилац је у обавези
да врати достављену банкарску гаранцију.
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на
располагање.
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца,
електронске поште на e-mail javna-nabavka@parkingns.rs или факсом на број 021/4899-139
тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима Конкурсне документације, ЈНОП У-01/20-48“.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима Конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Уколико се Захтев за додатним информацијама/појашњењима подноси електронским путем,
сматра се благовременим уколико је стигао Наручиоцу последњег могућег радног дана у
оквиру радног времена Наручиоца.
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.
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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.
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. 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.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ
СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „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 најнижу понуђену цену Уговор ће бити додељен
Понуђачу који ће након тога бити извучен путем жреба.
Наручилац ће писаним путем обавестити све Понуђаче о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће се извршити јавно, у
присуству Понуђача, и то тако што ће називе Понуђача који имају исте најниже понуђене цене
и исте рокове испоруке, исписати на одвојеним папирима који су исте величине и боје, те ће
све те папире ставити у кутију одакле ће председник Комисије за јавну набавку извући само
један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен Уговор.
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20. 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, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве је саставни
део Конкурсне докуметације).
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, 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 одредбамаЗакона.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње Наручиоца.
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 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.Закона
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 Става 3. ове тачке, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о закључењу Уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од пријема захтева за
заштиту права.
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 захтева, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи следеће податке:
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 оодлуци 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. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.

Страна 16 од 48

„ЈКП Паркинг Сервис“ Нови Сад
Служба за јавне набавке

Конкурсна документација
Јавна набавка број ЈНОП У-01/20-48

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на одређени
рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, као и да поступи
у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе који се налази на сајту
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона 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. Закона чија се уплата врши - 120.000,00 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; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтевза заштиту права;
(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.
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.
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 којиимају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација заобавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
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 законом и другим
прописом.
Уколико је подносилац захтева лице са седиштем ван Републике Србије (страно правно лице)
таксу може уплатити у складу са Упутством о уплати таксе – Уплата таксе из иностранства, које
се налази на интернет страници Републичке комисије за заштиту права Понуђача
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.
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.
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 о
јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15).
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23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
На измене током трајања Уговора примењују се одредбе члана 115. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15).
24. УПОТРЕБА ПЕЧАТА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ
У складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015
и 41/2020) понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде употребљава печат.
За све што није посебно прецизирано овом Kонкурсном документацијом важи Закон о
јавним набавкама („Службени гласник РС,, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у отвореном поступку за јавну набавку услуга
ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА)
Шифра: ЈНОП У-01/20-48
Број понуде: _____________
Датум: ___.___.2020. године
Упућујемо Вам понуду за јавну добара – ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА) за
потребе Наручиоца, у свема према спецификацији која чини саставни део конкурсне
документације.
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
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
1)
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
2)
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
3)
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности 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
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
1)

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

2)

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

3)

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 – Јавна набавка услуга – ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И
ВОЗИЛА), ЈНОП У-01/20-48
УКУПНА УГОВОРЕНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА БЕЗ
ПОРЕЗА (период од 2 године):

динара

ПОРЕЗ:

динара

УКУПНА УГОВОРЕНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА СА
ПОРЕЗОМ (период од 2 године):

динара

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (минимум 45 дана од дана
отварања понуда).
Услови плаћања и рок плаћања:
Плаћање премије ће се вршити у 12 једнаких месечних рата на годишњем нивоу, до 20 - ог у
месецу за претходни месец, на основу примљене фактуре, осим осигурања од
аутоодговорности за моторна возила које се плаћа од једном у целости.
Уговор се закључује на период од 2 године.
Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.
Понуду дајемо у свему према спецификацији Наручиоца.

Датум:___.___.2020. године
Потпис овлашћеног лица
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведен
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
у отвореном поступкуза јавну набавку услуга
ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА)
Шифра: ЈНОП У-01/20-48
РБ

Предмет осигурања

1

2

1.

2.

3.

Сума
осигурања
3

Премија без
пореза
5

Осигуравајуће покриће
4

Грађевински објекат у
Бул. Михајла Пупина бр. 1
(Р-546,53м² х 60.000,00
дин)

Од ризика пожара и неких других опасностина фиксну вредност, допунски ризик излив
воде из инсталација на први ризик 5% од
32.791.800,00
укупне вредности, откуп амортизације код
делимичних штета, постоје аутоматски
јављачи пожара

Грађевински објекат у
Васе Стајића бр. 6
(Р-204м² х 60.000,00 дин)

Од ризика пожара и неких других опасностина фиксну вредност, допунски ризик излив
12.295.800,00 воде из инсталација на први ризик 5% од
укупне вредности, откуп амортизације код
делимичних штета

Грађевински објекат у
Филипа Вишњића бр. 47

Од ризика пожара и неких других опасностина уговорену вредност, допунски ризик излив
воде из инсталација на први ризик 5% од
укупне вредности објекта, допунски ризик
9.200.000,00 поплава, бујица, висока вода- на први ризик
10% од укупне вредности објекта, допунски
ризик удара НН возила; откуп амортизације
код делимичних штета,постоји чуварска
служба 24 часа
Од ризика пожара и неких других опасностина фиксну вредност, допунски ризик удара НН
22.000.000,00
возила; откуп амортизације код делимичних
штета

4.

Гаража код СНП-а
(Р- 2500м² х 8.800,00 дин)

5.

Урањајући стубићи:
13.170.540,00
Рампе и контролори
рампе: 1.646.091,00
Семафори: 306.250,00
Паркиралишта за
бицикле: 39.914.713,26

Од ризика пожара и неких других опасностина уговорену вредност; допунски ризик удара
55.037.594,26
НН возила; откуп амортизације код
делимичних штета

Опрема

Од ризика пожара и неких других опасностина уговорену вредност, допунски ризик излив
воде из инсталација на први ризик 5% од
82.003.495,00
укупне вредности, допунски ризик удара НН
возила; откуп амортизације код делимичних
штета

6.
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Од ризика пожара и неких других опасности,
допунски ризик излив воде из инсталација, на
2 Х 2.000.000,00 први ризик 5% од укупне вредности,
4.000.000,00 допунски ризик поплава, бујица, висока водана први ризик 10% од укупне вредности
У магацину осигурано као залиха
УКУПНО:

2. Осигурање рачунара и рачунарске опреме
РБ

Предмет осигурања

Сума
осигурања

Осигуравајуће покриће

Премија без
пореза

1

2

3

4

5

1.

Рачунари и рачунарска
техника

Од пожара, лома и крађе - на уговорену
вредност са укљученим доплацима за откуп
18.568.486,00
амортизоване вредност, откуп одбитне
франшизе
УКУПНО:

3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
РБ

Предмет осигурања

Сума
осигурања

Осигуравајуће покриће

Премија без
пореза

1

2

3

4

5

1.

Сав намештај, уређаји и
апарати у Бул. Михајла
Пупина 1

450.000,00

2.

Сав намештај, уређаји и
апарати у Филипа
Вишњића 47

150.000,00

3.

Новац и драгоцености у
благајни у Филипа
Вишњића 47

4.

Новац за време преноса
и превоза, на релацији
Бул.М.Пупина1Ф.Вишњића 47-пословна
банка

5.

Новац у манипулацији на
уплатно-исплатним
местима, благајнама у
Филипа Вишњића 47

600.000,00 Од ризика провалне крађе и разбојништвана први ризик, са укљученим додатком за
откуп одбитне франшизе, постоји чуварска
служба 24 часа у улици Филипа Вишњића 47
800.000,00

300.000,00

УКУПНО:
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4. Oсигурање стакла од лома
Предмет осигурања

Сума
осигурања

Осигуравајуће покриће

Премија без
пореза

1

2

3

4

5

1.

Стаклени портали-дупло
термоизолационо стакло
( Р-34,20 м² х 46.500,00 )
на II, III и V спрату у
Бул.Михајла Пупина 1

РБ

1.330.942,00

Стаклени портали од ризика лома – на фиксну
вредност
УКУПНО:

5. Осигурање машина од лома и неких других опасности
РБ

Предмет осигурања

Сума
осигурања

Осигуравајуће покриће

Премија без
пореза

1

2

3

4

5

1.

Све машине,апарати и
уређаји осим намештаја

Од лома машина -на уговорену вредност са
укљученим
доплацима
за
откуп
77.263.908,00
амортизоване вредност, откуп одбитне
франшизе

2.

Механичка опрема
грађевинских објекта у
Бул. М.Пупина 1,
Ф. Вишњића 47 и Васе
Стајића

Од лома машина - на уговорену вредност са
укљученим доплацима за откуп
5.428.760,00 амортизоване вредност, откуп одбитне
франшизе, земљане радове и изналажење
грешке.
УКУПНО:

6.Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима
трећих лица

РБ

Елементи за
одговорност из
делатности

Вредност

Осигуравајуће покриће

Сума
осигурања

Премија без
пореза

1

2

3

4

5

6

1.

Укупни приходи у
2019. години
у динарима

Законска
одговорност
осигураника за штете од
смрти,повреде
тела
или
648.804.460,00 здравља као и оштећења или
уништења ствари трећих лица
и запослених проистекле из
делатности
осигураника.

1.500.000,00
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Уговорена
јединствена
агрегатна сума осигурања за
131.211.305,00 лица и за ствари. Укључена
одговорност
за
изворе
опасности - 8 паука сa 8
дизалица. Уговорено покриће
за штете на возилима настале
радом паука. Укупна обавеза
225 осигуравача за цео период
трајања осигурања је 2
уговорене суме.
УКУПНО:

7. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде
РБ
1

1.

2.

Предмет осигурања

Осигуравајуће покриће

Сума
осигурања

Премија без
пореза
5

2

3

4

Колективно осигурање запослених од
последица несрећног случаја по
службеној евиденцији наручиоца 24
часа дневно 365 дана, у свако време и
на сваком месту
Број запослених: 225
Уговара се искључење одредбе о
каренци
Колективно осигурање запослених од
смрти услед болести
Просечна присутна старост 46
година*

Смрт услед незгоде
Инвалидитет
Трошкови лечења

1.000.000,00
2.000.000,00
65.000,00

Дневна накнада

600,00

Смрт услед болести

150.000,00
УКУПНО:

8. Допунско здравствено осигурање
РБ

Предмет осигурања

Осигуравајуће покриће

Сума
осигурања

Премија без
пореза

1

2

3

4

5

1.

Осигурање запослених од тежих
болести и хируршке интервенције
Број запослених: 225
Уговара се искључење одредбе о
каренци

Хируршке интервенције

300.000,00

Теже болести

300.000,00
УКУПНО:
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9. Аутокаско осигурање, без учешћа у штети, са допунским ризиком крађе осим код мотоцикала

РБ

Рег.
ознака

Марка и
тип возила

Год.
пр.

Врста
возила

1

2

3

4

5

1

NS 469
PS

ŠKODA SUPER B
AMBITION 2.0
TDI

2011

путничко

2

NS 412 PS

ŠKODA
AMBIENTE 1,2

2010

3

NS 383
PS

ŠKODA FABIA
YETI ACTIVE 1.2
TSI

4

NS 337-IB

5

kw

Незгода
возач/путници
Новонабавна
Носивост 1.Смрт
вредност
(кг)
400.000,00
возила
2.Инвалидитет
800.000,00

ccm³

Број мотора

Број шасије

7

8

9

125

1968

CFG360862

путничко

51

1198

2011

путничко

77

ŠKODA FABIA
CLASSIC 1,4

2010

путничко

NS 335ZJ

ŠKODA FABIA
CLASSIC 1,4

2010.

6

NS 336PE

ŠKODA FABIA
1.4

2008.

7

NS 336UD

ŠKODA FABIA
CLASSIC 1.4

8

NS 366
HS

ŠKODA FABIA
1.4

2008.

путничко

63

1390

BXW230002

TMBAC15J193112188

1/4

9

NS 438
PS

DACIA
SANDERO
ESSENTIAL

2019.

путничко

54

999

B4DE411R055674

Uu1b5220962458893

1/4

10

NS 437
PS

DACIA
SANDERO
CONFORT 1,0

2019.

путничко

54

999

B4DE411R048934

UU1B5220X62757387

6

10

11

12

TMBAF63T3C9031237

1/4

2.781.136,00

CGP361766

TMBEH45J1B3103985

1/4

1.210.500,00

1197

CBZ487622

TMBJF25L4C6016687

1/4

1.739.678,00

63

1390

BXW440366

TMBAC15J8A3162039

1/4

1.218.197,00

путничко

63

1390

BXW441435

TMBAC15J0A3165498

1/4

путничко

63

1390

BXW230899

TMBBC45J093115475

1/4

Премија
без пореза

13

1.218.197,00

1.218.197,00

1.218.197,00
2008.

путничко

63

1390

BXW230358

TMBAC15JX93112724

1/4
1.218.197,00

1/4

974.836,00

1.119.600,00
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11

NS 335-ZI

ŠKODA
ROOMSTER 1.4

2010.

теретно

63

1390

BXW441853

TMBTCB5J8A5036640

331

1/1

1.099.883,00

12

NS 335FM

ŠKODA
ROOMSTER
PRAKTIK 1.4

2010.

теретно

63

1390

BXW441154

TMBTCB5J0A5036535

600

1/1

1.099.883,00

13

NS 436
PS

DACIA DOKKER
AMBIANCE 1,5

2019.

теретно

55

1461

K9KE626D314305

UU10SDPH562806120

719

1/4

1.276.000,00

14

NS 117UG

IVECO EURO
CARGO ML100
E18

2008.

теретно

130

3900

IVECOF4AE3481
B16400546185

ZCFA1AD0302536872

4020

1/2

4.137.800,00

15

NS 152OX

IVECO EURO
CARGO ML100
E17

2005.

теретно

125

3900

249201

ZCFA1AC0202474068

4043

1/2

4.909.932,00

16

NS428EF

IVECO 355 12

2019.

теретно

85

2287

FIAGL411H3238834

FCI358505230879

1225

1/6

4.690.000,00

17

NS 194YN

DAF FA LF45
LIEN2

2013.

теретно

165

6700

22090666

XLRAE45GF0L428202

4960

1/2

11.099.000,00

18

NS 462
PS

ISUZU D MAX
4X4 CREW 2,5L

2005.

теретно

74

2499

4JA1DF8443

MPATFS54H5H589323

990

1/4

2.387.208,00

19

NS 224ZC

RENAULT D 6.5

2014.

теретно

110

2953

ZD30339092K

VF6NSTG40E1451224

2175

1/2

8.820.000,00

20

NS 291
HR

IVECO DAILY
35C13

2017.

теретно

93

2287

F1AFL411B2849799

ZCFC2359805152121

435

1/2

9.980.000,00

21

/

IVECO EURO
CARGO ML120

2020.

теретно

134

3920

F4AE34EV001767069

ZCFA51CD202704417

8040

1/2

15.987.700,00

22

NS 204-IF

IVECO DAILY 35
C12

2009.

теретно

85

2287

FIAE0481GI020409

ZCFC3584005801899

660

1/2

5.568.000,00
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23

NS ABL
62

BELARUS MTZ
320.3

2010.

трактор

26.5

1649

7357808

03900025

1/0

1.421.909,00

24

NS 352
PC

IVECO DAILY 35
C12

2007.

радно
(хидр.
дизалица)

85

2287

498718

ZCFC3584005662221

1/2

4.870.850,00

25

NS ADF
74

KATERPILAR

2005.

радно

42

3024

CSD11654

CAT0226BHMJH04340

1/0

12.009.027,00

26

NS ACH
11

KATERPILAR

2013.

радно

45,5

2200

CYP02052

CAT0226BCAS200206

1/0

5.041.608,00

27

NS 015
94

SKUTER
PIAGGIO
TYPHON 50

2010.

мотоцикли

3.2

49

C481M4792

LBMC4810000004802

1

244.133,00

28

NS 015
96

SKUTER
PIAGGIO
TYPHON 50

2010.

мотоцикли

3.2

49

C481M5220

LBMC4810000004661

1

244.133,00

29

NS 015
97

SKUTER
PIAGGIO
TYPHON 50

2010.

мотоцикли

3.2

49

C481M4926

LBMC4810000004935

1

244.133,00

30

NS 015
98

SKUTER KIMKO
PEOPLE S 50

2007.

мотоцикли

2.7

49

BA10A3500295

RFBB9000063500285

1

244.031,00

31

NS 075
15

SKUTER KIMKO
PEOPLE S 50

2007.

мотоцикли

2.7

49

BA10A3500251

RFBB9000063500265

1

244.031,00

32

АМ 384
NS

SAMOGRADNJA
PUS 8227

2007.

прикључно

0

0

PUS8227/0700357

2800

0

280.000,00

33

AE 988NS

ZASTAVA
INPRO

2011.

прикључно

0

0

VX1A11104B1302491

450

0

108.063,00

34

NS 28
ADM

2019.

прикључно

0

0

15180049

1125

MATENG TR

278.114,17
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35

AI 944 NS

ZASTAVA
INPRO

2011.

прикључно

0

0

VX1A11104B1302491

450

36

AF 210NS

ZASTAVA
INPRO

2011.

прикључно

0

0

VX1A11104B1302492

450

108.063,00

0

108.063,00

УКУПНО:
*за мотоцикле се не уговара допунски ризик крађе
10. Аутоодговорност – изразити премију по премиском разреду Р 00 ( у тренутку израде полиса утврђиваће се припадајући бонус
и малус)
A) Путничка возила
Ред.
KW
број

Ком

Премија без пореза за једно
возило

Премија без пореза за сва возила
укупно

4

5

1

2

3

1

51

1

2

54

2

3

63

5

4

77

1

5

125

1
УКУПНО:

Б) Теретна возила
РБ

Носивост у кг

Ком

Премија без пореза за једно возило

Премија без пореза за сва возила
укупно

4

5

1

2

3

1

331

1

2

435

1

3

600

1
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660

1

5

719

1

6

990

1

7

1225

1

8

2175

1

9

4020

1

10

4043

1

11

4960

1

12

8040
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1
УКУПНО:

В) Радна возила
РБ

Врста возила

Ком

Премија без пореза за једно возило

Премија без пореза за сва возила
укупно

1

2

3

4

5

1
2

Катерпилар
Хидр. дизалица

2
1
УКУПНО:

Г) Мотоцикли
РБ

CCM

Ком

Премија без пореза за једно возило

Премија без пореза за сва возила
укупно

1

2

3

4

5

1

49

5
УКУПНО:
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Д) Прикључна возила
РБ

Носивост у кг

Ком

Премија без пореза за једно возило

Премија без пореза за сва возила
укупно

4

5

1

2

3

1
2

450

3

1125

1

3

2.800

1
УКУПНО:

Ђ) Трактори
РБ

KW

Ком

Премија без пореза за једно возило

Премија без пореза за сва возила
укупно

1

2

3

4

5

1

26.5

1
УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
РБ

ОСНОВНЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА

(1.)

Осигурање имовине од ризика пожара и неких других опасности

(2.)

Осигурање рачунара и рачунарске опреме

(3.)

Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

(4.)

Oсигурање стакла од лома

(5.)

Осигурање машина од лома и неких других опасности

(6.)

Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим
лицима и стварима трећих лица

Премија за период од годину дана без
пореза у динарима
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Премија за период од годину дана без
пореза у динарима

ОСНОВНЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА

(7.)

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случајанезгоде

(8.)

Допунско здравствено осигурање

(9.)

Аутокаско осигурање, без учешћа у штети, са допунским ризиком крађе
осим код мотоцикала

(10.)

Аутоодговорност – изразити премију по премиском разреду Р 00 ( у
тренутку израде полиса утврђиваће се припадајући бонус и малус )
УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА БЕЗ ПОРЕЗА(1.-10.):
ПОРЕЗ:
УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА СА ПОРЕЗОМ:

* Просечна присутна старост 46 година
Година
рођења
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

Број запослених
1
0
2
5
1
8
7
10
10
6
6
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1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
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5
3
5
6
11
9
7
9
7
8
11
6
4
3
8
8
6
7
6
5
5
5
5
3
3
3
4
2
1
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1
0
1
1
0
1
225

Напомена: Просечна присутна старост од 46 година обрачуната је основу стварног броја година (према датуму рођења) на дан
објављивања Позива за подношење понуда и прецизно износи 46,32. Просечна присутна старост обрачуната према годинама
рођења износи 46,72 године.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Појединачни преглед:
Понуђач треба да премије искаже у динарима, без пореза.
Збрини преглед (Рекапитулација):
Понуђач треба да искаже годишње премије осигурања за све групе (предмет осигурања) без пореза, потом укупни годишњи износ премије
осигурања за све врсте осигурања без пореза, порез, и укупни годишњи износ премије осигурања за све врсте осигурања са порезом.

Датум:___.___.2020. године
Потпис овлашћеног лица
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
у отвореном поступкуза јавну набавку услуга
ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА)
Шифра: ЈНОП У-01/20-48
Закључен између:
1. ЈКП „Паркинг Сервис“ Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, улица Филипа Вишњића број
47, ПИБ: 103635323, матични број: 08831149, које заступа директор Стеван Лугоња (у даљем
тексту: Наручилац),
и
2. ____________________________________, са седиштем у _______________________, улица
__________________________________, ПИБ: _______________________, матични број:
________________, које заступа __________________________ (у даљем тексту: Осигуравач)
који наступа са
2.а.
подизвођачем
/
учесником
у
заједничкој
понуди
(заокружити)
_________________________________________________ из ______________________, улица
_______________________________________, бр ____, ПИБ: ________________, матични број
______________, кога заступа ___________________________________,
2.б.
подизвођачем
/
учесником
у
заједничкој
понуди
(заокружити)
_________________________________________________ из ______________________, улица
_______________________________________, бр ____, ПИБ: ________________, матични број
______________, кога заступа ___________________________________,

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео
отворени поступак за јавну набавку услуга број ЈНОП У-01/20-48 - ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА,
ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА) ради закључења уговора,
- Да је Осигуравач доставио понуду, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део
Уговора,
- Да понуда Осигуравача у потпуности одговара техничкој спецификацији из Конкурсне
документације и саставни је део овог Уговора.
Члан 2.
Предмет уговора је набавка услуга - ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА), у свему
према техничкој спецификацији Наручиоца и понуди Осигуравача.
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Врста, количина и цена услуга из става 1. ове тачке исказане су у обрасцу структуре цене и
понуди Осигуравача број: ____________ од ___.___.2020. године, које чине саставни део овог
Уговора.
Члан 3.
Укупна вредност овог уговора за сво време његовог трајања од 2 године износи ___________
динара (са порезом на премију неживотног осигурања).
Уговорне стране сагласно утврђују да износ премија осигурања, без пореза, према врстама
осигурања на годишњем нивоу износи:
- Осигурање од ризика пожара и неких других опасности са допунским ризицима:
___________________ динара;
- Комбиновано осигурање електронских рачунара и припадајуће опреме са откупом
амортизоване вредности код делимичних штета, и откупом одбитне франшизе:
___________________ динара;
- Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва са укљученим доплатком за откуп
одбитне франшизе: ___________________ динара;
- Осигурање стакла од лома: ___________________ динара;
- Осигурање машина од лома и неких других опасности: ___________________ динара;
- Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са укљученом
одговорношћу према запосленим радницима: ___________________ динара;
- Колективно осигурање запослених од последица незгоде: ___________________ динара;
- Допунско здравствено осигурање: ___________________ динара;
- Комбиновано осигурање моторних возила: ___________________ динара;
- Аутоодговорност за путнича возила: ___________________ динара.
Премијске стопе које је осигуравач користио при изради прихваћене понуде не могу се
повећавати током трајања уговора о осигурању. Премијске стопе које је осигуравач
користио при изради прихваћене понуде могу се смањити и то у случајевима када се њихово
смањење врши променом тарифе премија осигуравача.
Члан 4.
Осигурани случај
Уговорне стране прецизирају да :
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- је будући догађај с обзиром на који се закључује осигурање, неизвестан и независан од
воље осигураника ( осигурани случај),
- се сматра да је у осигурању ствари настао осигурани случај оног тренутка када је једна од
осигураних опасности изненада и неочекивано почела да се остварује на осигураној ствари
и да је оштећује.
Члан 5.
Полисе осигурања
У полисама осигурања морају бити наведене уговорне стране, осигуране ствари, ризици
обухваћени осигурањем, трајање осигурања и периоди покрића, суме осигурања или да је
осигурање ограничено, премијске стопе, премије или доприноси и др., и исте ће се
потписати у складу и по основу општих, посебних и допунских услова осигурања
Осигуравача. У случају неслагања између одредаба овог уговора односно одредаба општих,
посебних и допунских услова осигурања и неких одредаба полиса, примениће се одредбе
полиса.
У случају набавке основних средстава, укупна сума осигурања се може повећати само за
премије нових средстава, с тим да се услови осигурања не могу мењати у односу на
првобитно уговорене.
Члан 6.
Набавна књиговодствена вредност опреме и објеката се обрачунава без месечних корекција
сума осигурања и премија, применом индекса потрошачких цена у Републици Србији током
периода осигурања, док у случају настанка штетног догађаја, штета се неће умањивати за
коефицијент индекса потрошачких цена.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да ће се по потреби вршити ажурирање података од значаја за
осигурање које је предмет овог Уговора.
На осигурања закључена у смислу овог Уговора, зависно од врсте осигурања, примењују се,
поред законских одредби, и услови осигурања осигуравача који су саставни део овог
уговора.
Ако осигуравач измени услове осигурања дужан је да о томе писмено обавести уговарача
оосигурања пре истека текућег периода осигурања.
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Члан 8.

Плаћање премије осигурања
Плаћање премија осигурања у износима који су утврђени полисама осигурања, вршиће се у
једнаким месечним ратама, без обрачуна камате, по испостављеном исправном рачуну.
Месечне рате утврдиће се на тај начин да се премија осигурања на годишњем нивоу подели
на дванаест једнаких месечних рата, с тим што се порез на неживотна осигурања плаћа уз
прву рату, осим за врсте осигурања које су ослобођена пореза.
Премија осигурања за обавезно осигурање од одговорности и осигурање путника у јавном
саобраћају, плаћа се за сваки појединачни случај у целости одмах по пријему рачуна, у
висини утврђеној одговарајућом тарифом изабраног осигуравача.
Члан 9.
Плаћање осигуране суме – накнаде
Када се догоди осигурани случај, Осигуравач је дужан да исплати осигурану суму - накнаду у
року и на начин утврђен овим Уговором и одговарајућим условима осигурања.
Члан 10.
Осигуравач се обавезује да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење
посла и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у
висини од 5% од вредности утврђене Уговором без пореза, са роком важења 30
(тридесет) календарских дана дужим од истека рока важности Уговора.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац је овлашћен да наплати у целости банкарску гаранцију за добро извршење посла
ако Понуђач не испуни своје уговорне обавезе по свим члановима Уговора, и у случају
раскида Уговора.
Понуђач који буде изабран као најповољнији је дужан да банкарску гаранцију достави
Наручиоцу приликом потписивања Уговора, или најкасније 10 (десет) дана од датума
потписивања уговора, након чега ће се уговор сматрати закљученим.
Достављање средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла представља
одложни услов, тако да правно дејство Уговора не настаје док се одложни услов не испуни.
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По истеку важности Уговора, уколико је Понуђач испунио све обавезе, Наручилац је у
обавези да врати достављену банкарску гаранцију.

Члан 11.
Саставни део овог Уговора је понуда Осигуравача, Образац структуре цене и спецификација
услуга, као и општи, посебни и допунски услови осигурања које је осигуравач доставио
Народној Банци Србије најкасније до дана достављања понуде.
Јединичнe ценe којe су наведене у понуди су фиксне и не могу се мењати.
Овај Уговор се може раскинути споразумно договором уговорних страна или једностраним
отказом једне уговорне стране у случају грубог кршења уговорних обавеза од стране друге
уговорне стране.
Наручилац има право да наплати уговорну казну од 5% од вредности из члана 3. став 1. овог
Уговора наплатом средстава обезбеђења из члана 10. Уговора и да без обзира на наплаћену
уговорну казну, о трошку друге уговорне стране надокнади сву штету коју је претрпео.
Ако се у току важења овог Уговора покаже да Осигуравач преузете обавезе не извршава у
складу са правилима струке Наручилац ће упозорити Осигуравача на то и одредити му рок
од 5 дана да извршење услуга усклади са својим обавезама.
Ако до истека рока из става 5. овог члана Осигуравач не поступи по захтеву Наручиоца,
Наручилац може захтевати раскид Уговора и накнаду штете.
Уговорне стране утврђују да је отказни рок у случају једностраног отказа 30 дана.
Члан 12.
На све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно се примењују
одредбе Закона о облигационим односима, Закона о осигурању и других важећих прописа.
Члан 13.
Евентуални спорови биће решавани споразумно, а у случају немогућности њиховог
решавања уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду, као месно и стварно
надлежног.
Члан 14.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) задржава свака
уговорна страна.
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Члан 15.

Уговор се потписује са роком важења до извршења свих уговорних обавеза.
Уговор се закључује на одређено време, у трајању од 2 године, и то почев од дана 15.09.2020.
године, до данa 15.09.2022. године, а ступа на снагу кад уговарачи потпишу одговарајуће
полисе по врстама осигурања.

ЗА НАРУЧИОЦА
________________________________
Стеван Лугоња
директор

ЗА ОСИГУРАВАЧА
_________________________

Напомена:
Модел уговора Понуђач мора да попуни и потпише чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
у отвореном поступкуза јавну набавку услуга
ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА)
Шифра: ЈНОП У-01/20-48
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), ____________________________________________________________________
(назив понуђача)
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку услуга ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА) (шифра јавне набавке: ЈНОП У-01/20-48), како
следи у табели:
Ред.
број
1.

Врста трошка

Износ трошка у
динарима

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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 спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Датум:___.___.2020. године
Потпис овлашћеног лица
Напомена:
Достављање овог обрасца није обавезно
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у отвореном поступкуза јавну набавку услуга
ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА)
Шифра: ЈНОП У-01/20-48

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15), _________________________________________________________________ даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо понуду у
отвореном поступку за јавну набавку услуга – ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА)
(шифра јавне набавке: ЈНОП У-01/20-48), поднели независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:___.___.2020. године
Потпис овлашћеног лица
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, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај
образац попуњава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, односно сваки подизвођач.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПО ЧЛ. 75 СТАВ 2. ЗЈН
у отвореном поступкуза јавну набавку услуга
ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА)
Шифра: ЈНОП У-01/20-48

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), __________________________________________________________ даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо при
састављању понуде у отвореном поступкуза јавну набавку услуга – ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА,
ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА) (шифра јавне набавке: ЈНОП У-01/20-48), поштовали све обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и гарантујем да немамо забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

Датум:___.___.2020. године
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај
образац попуњава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, односно сваки подизвођач.
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XII ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
у отвореном поступку за јавну набавку услуга
ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА)
Шифра: ЈНОП У-01/20-48

________________________________________________ даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо приликом
закључења уговора доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
у виду банкарске гаранције, и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права
на приговор, издату у висини од 5% од вредности утврђене Уговором без пореза, са
роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од истека рока важности
Уговора.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац је овлашћен да наплати у целости банкарску гаранцију за добро извршење посла
ако Понуђач не испуни своје уговорне обавезе по свим члановима Уговора, и у случају
раскида Уговора.

Датум:___.___.2020. године
Потпис овлашћеног лица
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача која има овлашћеног представника овај образац попуњава, оверава и
потписује овлашћено лице представника понуђача из групе понуђача, а на означеном месту за назив понуђача
се уписују називи свих учесника у заједничкој понуди. Уколико група понуђач нема овлашћеног представника
овај образац попуњава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача.
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XIII ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
у отвореном поступкуза јавну набавку услуга
ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА)
Шифра: ЈНОП У-01/20-48
На основу члана 23. и 24. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр.
87/2018), а у вези са прикупљањем података о личности приликом спровођења поступка
јавне набавке, ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, као руковалац података, даје следеће
информације о обради података о личности:
Идентитет лица одговорног за заштиту података о личности
Лара Башић / Лице за за заштиту података о личности
Тел: 021 48 99 117
Е-mail: zastitapodataka@parkingns.rs
Подаци о личности се прикупљају и обрађују у поступку спровођења јавне набавке
приликом:
• попуњавања образаца који чине саставни део предметне Конкурсне документације,
• приликом достављања овлашћења за лица која ће активно учествовати у поступку
отварања понуда,
• као и приликом достављања доказа за предметни поступак,
а све у циљу закључења Уговора о јавној набавци.
Саставни део образаца који се достављају приликом подношења понуда у предметном
поступку спровођења јавне набавке могу да чине следећи подаци о личности:
• подаци о законским заступницима и/или овлашћеним лицима, ради реализације
права и обавеза које произлазе из уговорног односа
• контакт лицима, њиховим контакт телефонима и адресама за слање електронске
поште,
• као и подаци који се прикупљају о радно ангажованим лицима, приликом доказивања
кадровског капацитета (лиценце, уверења, сертификати и сл.) уколико се исти
захтевају у конкретном поступку јавне набавке.
Овлашћење за лица која ће активно учествовати у поступку отварања понуда достављају се
у форми коју прописује Наручилац, и које садржи име и презиме овлашћеног лица, као и број
личне карте или путне исправе, и обрађују се искључиво у сврху идентификације лица, и у
друге сврхе се неће користити.
Наведене податке ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, прикупља путем достављања понуда од
стране Понуђача у предметном поступку, на начин прописан Конкурсном документацијом,
као и путем достављања овлашћења за активно учешће представника понуђача непосредно
пред почетак јавног отварања понуда.
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Подаци о личности који се достављају у овлашћењу за лица која ће активно учествовати у
поступку отварања понуда, као и понуди Понуђача, чине саставни део документације у
предметном поступку јавне набавке, и као такви чувају се у складу са прописима који уређују
област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека уговореног рока за
извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке
о обустави поступка, на основу члана 15. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС"
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Податке достављене у поступку јавне набавке Наручилац је у обавези да стави на увид и
омогући копирање на писани захтев других Понуђача, учесника у предметном поступку јавне
набавке, на основу члана 110. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС" број
124/2012, 14/2015 и 68/2015).
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XIV ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
у отвореном поступкуза јавну набавку услуга
ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ВОЗИЛА)
Шифра: ЈНОП У-01/20-48
Назив понуђача:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:

ОВЛАШЋЕЊЕ
Овлашћује се _____________________________________, број личног документа
____________________,

да

у

име

и

у

корист

понуђача/групе

понуђача

______________________________________________________________________________

,

присуствује и активно учествује у отварању понуда, као и да предузима све потребне радње
у предметном поступку за јавну набавку услуга – ОСИГУРАЊЕ (ЛИЦА, ИМОВИНЕ И
ВОЗИЛА), шифра јавне набавке: ЈНОП У-01/20-48.

Датум:___.___.2020. године

Место: __________________
Потпис овлашћеног лица
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