1
НАРУЧИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број ЈН: 49/14-У/МВ
Дел. бр.: 01-3268

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА,
СУБОТИЦА
- Изворска 3, 24000 Суботица -

КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА: ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И
КАСКО ОСИГУРАЊЕ

- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. ЈН: 49/14-У/МВ

Конкурсна документација за јавну набавку осигурања од аутоодговорности и каско осигурања,
бр. 49/14-У/МВ за потребе Опште болнице Суботица, Суботица.
јун 2014. године
страна 1 од 31

2
НАРУЧИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број ЈН: 49/14-У/МВ
Дел. бр.: 01-3268

- I. НАСЛОВНА СТРАНА -

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр. 124/2012), члана 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник бр. 29/2013“) и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 01-3268/14-1 од 02.06.2014. године, од стране Комисије за јавну набавку формиране
Решењем о образовању комисије за јавну набавку број 01-3268/14-1-ОК од 02.06.2014. године,
припремљена је следећа

КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 49/14-У/МВ

ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Насловна страна .................................................................................................................................................. 02
Општи подаци и напомене о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке ............................ 03-04
Техничке информације и информације од значаја за припремање понуде ............................................ 05
Упутство понуђачима како да сачине исправну понуду ......................................................................... 06-10
Објашењење о покретању захтева за заштиту права .................................................................................. 11
Уговор, рок за закључење уговора и обустава поступка ............................................................................ 12
Услови и додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76 ЗЈН ..................... 13-14
Елементи критеријума за оцену понуда.......................................................................................................... 15
Упутство за попуњавање документације/понуде ..................................................................................... 16-17
Модел уговора (документ XI) ........................................................................................................................ 18-21
Документ III-a: подаци о понуђачу .................................................................................................................... 22
Документ III-б: подаци о заједничкој понуди и понуди са подизвођачима .............................................. 23
Документ III-в: подаци о подизвођачу ............................................................................................................. 24
Документ III-г: подаци о учеснику у заједничкој понуди .............................................................................. 25
Изјава о независној понуди (документ бр. IV)................................................................................................ 26
Образац трошкова припреме понуде (документ бр. V) ................................................................................ 27
Изјава о испуњавању услова (документ бр. VI и VI-a)............................................................................. 28-29
Изјава о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима (документ бр. VII) ............ 30
Рекапитулација..................................................................................................................................................... 31

Конкурсна документација за јавну набавку осигурања од аутоодговорности и каско осигурања,
бр. 49/14-У/МВ за потребе Опште болнице Суботица, Суботица.
јун 2014. године
страна 2 од 31

3
НАРУЧИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број ЈН: 49/14-У/МВ
Дел. бр.: 01-3268

- II.ОПШТИ ПОДАЦИ И НАПОМЕНЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1) Назив наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица
2) Адреса наручиоца: ул. Изворска 3, 24000 Суботица
3) Место и датум објављивања позива за подношење понуда:
 Портал јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, датум: 02.06.2014. године.
 Интернет страница наручиоца www.bolnicasubotica.com, датум: 02.06.2014. године.
4) Контакт: Филип Смиљанић дипл. ецц - службеник за јавне набавке
 Тел/факс: 024/625-581
 Е-пошта: obtender1@gmail.com
5) Предмет јавне набавке: услуге
6) Врста поступка: јавна набавка мале вредности
7) Циљ спровођења поступка: закључење уговора о јавној набавци
8) Период закључења уговора: годину дана, одн. до извршења уговорних обавеза обе уговорне
стране.
9) Преузимање конкурсне документације: конкурсна документација се може преузети са Портала
јавних набавки и интернет странице наручиоца.
10) Подаци о месту и року за подношење понуда:
Рок за достављање понуда је најкасније до уторка, 10.06.2014. године до 09:30 h.
Понуде се достављају на адресу: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000
Суботица – писарница.
11) Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у уторак, 10.06.2014. године у 10:00 h, у просторијама службе
за јавне набавке, зграда са ознаком „N“, први спрат, десно у Суботици, ул. Изворска 3.
12) Значење скраћеница:
 ЗЈН: Закон о јавним набавкама
 ОРН: Општи речник набавки
13) Комисија задужена за спровођење поступка по Решењу, бр. 01-3268/14-1-ОК:
 Драгиша Цветковић инг. – председник
 Филип Смиљанић дипл. ецц – службеник за јавне набавке, члан
 Игор Петковић дипл. правник, члан
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- III. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1) Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке су услуге обавезног осигурања од
аутоодговорности и каско осигурање за поједина возила из спецификације.
 Скраћени назив: осигурање од аутоодговорности
 Назив и ознака из орн-а: 66510000 – услуге осигурања.
2) Општи подаци и информације у вези са предметном набавке: Општа болница Суботица,
Суботица као Наручилац у предметном поступку јавне набавке спроводи поступак јавне набавке
мале вредности услуга обавезног осигурања од аутоодговорности и каско осигурања за поједина
возила из спецификације дефинисане у конкурсној документацији ради закључења уговора о
јавној набавци одн. о пружању услуга. Трајање уговора је на период од годину дана одн. до
испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.
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IV. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ПРИПРЕМАЊЕ ИСПРАВНЕ ПОНУДЕ 1.1. СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ОПИС УСЛУГА, КОЛИЧИНЕ И ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЈЕДИНА ВОЗИЛА:
а) Предмет јавне набавке је пружање услуга из области осигурања од аутоодговорности према
следећој спецификацији.
б) У прилогу конкурсне документације се налазе копије полиса и копије саобраћајних дозвола.
в) Премија осигурања за каско осигурање (возило под редним бројевима 6 и 11) се исплаћује у 12
једнаких месечних рата.
г) Услови плаћања за каско за возила под редним бројевима 6 и 11 је преко 15 дана рачунајући
од дана пријема полисе осигурања а најдуже до краја текућег месеца.
д) Понуђач може да понуди посебне погодности уз своју понуду (заокруживањем и попуњавањем
предвиђених поља у обрасцу понуде и достављањем Изјаве на меморандуму понуђача под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу) у виду давања ГРАТИС техничког прегледа возила као и
периодичног прегледа са навођењем адресе техничког прегледа - на територији општине Суботица.
ђ) Ове погодности се НЕ ПОНДЕРИШУ, уколико понуђач који је одабран за потписивање уговора
понуди посебне погодности, оне ће бити унесене и биће саставни део уговора о осигурању.
е) Понуђачи треба да искажу трошкове обавезног осигурања за сва возила у складу са
премијском стопом 4 - без урачунавања бонуса/малуса како би све понуде биле финансијски упоредиве.
Спецификација возила:

Р.бр.

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

НАЗИВ И ВРСТА ВОЗИЛА

II

Fiat Panda Van 1.1 миниван
Fiat Panda Van 1.1 миниван
Fiat Ducato Panorama 2.3
JTD GV - комби
Zastava 101 skala 55 PZK путничко возило
Peugeot Boxer - теретно
возило
Renault master vu CC
E12326 - санитетско
возило
Škoda fabia comfort 1.2 путничко возило
Zastava 10 Fiat Punto S 60
CV 5V - путничко возило
Renault Kangoo express
confort pack cl - полика
Zastava 101 skala 55 путничко возило
Honda Accord 2.0 4D
comfort - путничко
возило

Година
производње

Највећа
дозвољена
маса

Радна
запремина
мотора (cm³)

Снага
мотора у
(kW)

III

податак F.1

податак P.1

податак P.2

Врста горива или
погона

Број места за
седење
укључујући и
место возача

Носивост
возила у кг

податак P.3

податак S.1

податак из чипа

2

280

2

280

безоловни
бензин
безоловни
бензин

2002

1150

1108

40

2002

1150

1108

40

2005

3300

2286

81

евро дизел

9

-

1999

1235

1116

40,5

бензин - гас

5

-

2010

3300

2198

74

евро дизел

3

1050

2008

3500

2464

74

евро дизел

5

-

2004

1556

1198

47

5

-

2007

1385

1242

44

5

-

2008

1685

1461

50

евро дизел

2

850

2006

1220

1116

40,5

бензин - гас

5

-

2007

1920

1998

114

безоловни
бензин

5

-

безоловни
бензин
безоловни
бензин
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- V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ИСПРАВНУ ПОНУДУ 1) ЈЕЗИК НА КОЈЕМ СЕ САЧИЊАВА ПОНУДА:
а) Понуда се сачињава на СРПСКОМ језику.
б) Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на
страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног
судског тумача.
2) ИНФОРМАЦИЈЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ И ШТА ПОНУДА САДРЖИ:
2.1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
а) Понуђачи морају испуњавати Законом и конкурсном документацијом одређене услове за
учествовање у поступцима јавних набавки.
б) Понуда се у целини припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.
в) Понуђачи достављају понуду искључиво у писаном облику сачињену на обрасцима из
конкурсне документације, с тим да се обрасци попуњавају својеручно (штампаним словима, хемијском
оловком) или у електронској форми на рачунару на местима где је то предвиђено.
г) Све обрасце оверева и потписује лице које је овлашћено за заступање и то на местима где је то
предвиђено (ближе објашњење: потпис се ставља на местима где је наведен „ПОТПИС ПОНУЂАЧА“ а
печат се ставља на местима која су пропраћена скраћеницом „М.П.“ у обрасцима).
д) Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора
се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.
ђ) Уколико се утврде исправке грешака које нису пропраћене на начин предвиђен претходном
тачком, приликом јавног отварања понуда ће бити дозвољено присутном представнику понуђача са
одговарајућим овлашћењем да парафира уочену исправку, у супротном ће се исправка констатовати у
Записнику а у вези са њом ће Комисија за јавне набавке поступати приликом сачињавања Извештаја о
стручној оцени понуда.
е) Уколико обрасце потписује лице које није наведено као законски заступник, потребно је да се
приложи овлашћење да то лице може да потпише понуду.
ж) На све околности које нису регулисане овом конкурсном документацијом непосредно се
примењују одредбе ЗЈН.
2.2. ПОСТУПАЊЕ ПО МОДЕЛУ УГОВОРА И УПУТСТВО ЗА ЊЕГОВО ПОПУЊАВАЊЕ:
а) Модел уговора се обавезно попуњава тамо где је то предвиђено (где год је наведено
„попуњава понуђач“)
б) Модел уговора треба потписати и печатирати на последњој страни тамо где је то предвиђено.
в) Подношењем своје понуде, понуђач потврђује да је сагласан са моделом уговора.
г) Текст уговора који ће се потписати са најповољнијим понуђачем при стицању законских услова
идентичан је тексту модела уговора који чини саставни део конкурсне документације.
2.3. НАПОМЕНА ОКО ПОСТУПАЊА СА ПОНУДАМА ЗА КОЈЕ СЕ УТВРДЕ ОДРЕЂЕНИ НЕДОСТАЦИ:
а) Уколико понуђач пропусти да упише или заокружи одређени податак у обрасцима који чине
саставни део конкурсне документације а ако се он на јавном отварању понуда може несумњиво
констатовати на неком другом документу који је достављен у склопу понуде понуђача, сматраће се као да
је податак заокружен или уписан и понуда се неће одбити.
б) Понуда се неће прихватити уколико не садржи битне елементе за примену методологије
критеријума или не садржи обавезне доказе за испуњавање услова и додатних услова из ЗЈН.
2.4. УВЕЗИВАЊЕ ПОНУДЕ ЈЕМСТВЕНИКОМ И ДОСТАВЉАЊЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПОДНЕТИХ
ДОКУМЕНАТА У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА:
а) Понуда треба да буде повезана јемствеником у целину и запечаћена (печатним воском,
налепницом или на други начин), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.
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б) Понуђач одговара и гарантује за адекватно увезивање поднете понуде те је из тог разлога
дужан да обезбеди њену сигурност.
в) Понуђач треба да изврши спецификацију понуде и опште документације на сопственом
обрасцу у слободној форми који треба да буде оверен и потписан од стране понуђача где ће бити
наведен садржај свих достављених прилога који чине понуду понуђача.
3) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА, ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВИ ПОНУДА:
3.1. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ, РОКУ И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:
а) Понуда сачињена по свему према условима из позива за подношење понуда и конкурсне
документације наручиоца, се доставља Комисији за јавне набавке у писаном облику у затвореној
коверти, непосредно или путем поште на адресу: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3,
24000 Суботица, писарница у главној згради, са назнаком „Понуда за јавну набавку УСЛУГА
ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ - НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини
коверте или кутије навести назив, број телефона, контакт особу и адресу понуђача. Уколико понуђач
подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до назначеног датума и сата
како је наведено у Позиву за подношење понуде.
3.2. ПОСТУПАЊЕ СА НЕЗАТВОРЕНИМ, НЕКОМПЛЕТНИМ ИЛИ НЕБЛАГОВРЕМЕНИМ ПОНУДАМА:
а) Са незатвореним и некомплетним понудама као и понудама које нису сачињене у складу са
конкурсном документацијом, Наручилац ће поступити у складу са ЗЈН и овом конкурсном
документацијом.
б) Све неблаговремено достављене понуде, Комисија за јавну набавку Наручиоца ће по
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са повратницом са назнаком да су
исте поднете неблаговремено.
в) Благовремена понуда је понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење понуда.
3.3. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:
а) У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен за подношење понуде.
б) Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља.
в) Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Општа болница Суботица,
Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица са назнаком:
 Измена понуде за јавну набавку услуга – осигурање од аутоодговорности, бр. јн: 49/14-У/МВ, не отварати или
 Допуна понуде за јавну набавку услуга – осигурање од аутоодговорности, бр. јн: 49/14-У/МВ, не отварати или
 Опозив понуде за јавну набавку услуга – осигурање од аутоодговорности, бр. јн: 49/14-У/МВ, не отварати.
4) ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА:
4.1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДАМА СА ВАРИЈАНТАМА:
а) Понуде са варијантама НИСУ ДОЗВОЉЕНЕ те се неће ни разматрати.
5) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:
5.1. ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕСТВОВАЊУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:
а) Понуђач може да поднесе само једну понуду.
б) У одговарајућем обрасцу где је то предвиђено, понуђач наводи (заокружује) на који начин
подноси понуду.
Конкурсна документација за јавну набавку осигурања од аутоодговорности и каско осигурања,
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в) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
г) 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. став 4. тачка 1) до 6) Закона.
д) Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
ђ) Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
е) Група понуђача може да се определи да све обрасце који се достављају потписује сваки
учесник у заједничкој понуди или да овласте једног од учесника у заједничкој понуди да у име свих
учесника потпише све обрасце у оквиру своје понуде.
5.2. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
а) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, потребно је да у одговарајућем обрасцу
наведе да понуду подноси са подизвођачем као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе
директно подизвођачу.
б) Понуђач у одговарајућим обрасцима (подаци о подизвођачу) наводи назив, седиште и друге
податке о подизвођачу уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
в) 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.
г) Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
д) Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
ђ) Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
6) УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ЦЕНА И ЦЕНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ:
6.1. ВАЛУТА И ЦЕНА:
а) Валута у понуди се изражава у динарима.
б) Цена која је меродавна за примену критеријума је укупна цена без ПДВ-а са урачунатим свим
зависним трошковима који утичу на исказивање цене у понуди понуђача.
6.2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПАЊУ ПОНУДА У СЛУЧАЈУ НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКЕ ЦЕНЕ:
а) Aкo нaручилaц oцeни дa пoнудa сaдржи нeуoбичajeнo ниску цeну, сaглaснo члaну 92. Зaкoнa o
jaвним нaбaвкaмa, захтеваће oд пoнуђaчa дeтaљнo oбрaзлoжeњe свих њeних сaстaвних дeлoвa кoje
смaтрa мeрoдaвним.
7) НАЧИН ТРАЖЕЊА ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ:
а) Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде и то на факс бр: 024/625-581, путем електронске поште на адресу:
obtender1@gmail.com или препоручено са повратницом на адресу Наручиоца: Општа болница Суботица,
Суботица 24000 Суботица, Изворска 3 са назнаком „Молба за додатним појашњењем, број набавке:
49/14-У/МВ – ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ“.
б) Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa jaвних нaбaвки
oдвиja искључиво писaним путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, сходно
одредбама члана 20. ЗЈН.
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в) Додатна појашњења и информације у вези са предметом набавке могу се тражити најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуда. Aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд
стрaнe нaручиoцa или пoнуђaчa путeм eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, стрaнa кoja je извршилa
дoстaвљaњe дужнa je дa oд другe стрaнe зaхтeвa дa нa исти нaчин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, штo je
другa стрaнa дужнa и дa учини кaдa je тo нeoпхoднo кao дoкaз дa je извршeнo дoстaвљaњe.
г) Одговоре на постављена питања, наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема, писмено
доставити свим понуђачима који су откупили конкурсну документацију.
8) НАЧИН ТРАЖЕЊА ДОДАТНИХ ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
а) Наручилац задржава право да након отварања понуда у писменом облику захтева од понуђача
додатна објашњења у случају да су она неопходна при прегледу, вредновању и упоређивању понуда а
може и да врши контролу (увид) код понуђача сходно члану 93. ЗЈН.
б) Наручилац неће дозволити нити понудити промену елемената понуде који су од значаја за
примену критеријума за доделу уговора или промену која би неодговарајућу или неприхватљиву понуду
учинила одговарајућом или прихватљивом - осим ако другачије не произилази из природе поступка ове
јавне набавке.
в) Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
г) У случају разлике између укупне и јединичне цене, меродавна је јединична цена.
д) Уколико се понуђач писмено не усагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву
понуду одбити као неприхватљиву.
9) СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА И ИЗЈАВА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:
9.1. ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА:
а) У случају да најповољнији понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци, поседује
негативну референцу за одређени предмет набавке а који није истоврсан предмету ове јавне набавке,
понуђач ће бити у обавези да уз потписан уговор достави једну меницу као додатно средство
обезбеђења у висини од 15 % од укупне вредности закљученог уговора са ПДВ-ом.
б) Понуђач је у обавези да достави потписану и оверену Изјаву о уредном извршењу обавеза по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама, која чини саставни део Конкурсне документације.
Доказ: Изјава о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима о jавним набавкама
(документ VII);
10) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
а) Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
б) Наручилац ће у случају истека рока важења понуде у писаном облику затражити од понуђача
продужење рока важења понуде.
в) Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
11) НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА:
а) Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве понуђач означио у понуди у складу са ЗЈН и неће бити доступни ником изван круга лица која буду
укључена у поступак јавне набавке. Овакви подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, ни
у наставку поступка или касније.
б) Понуђачи који у понуди буде доставио податке које сматра поверљивим и који не смеју да буду
дати на увид другим понуђачима, треба да крупним словима напишу „ПОВЕРЉИВО“ на првој страни
документа у горњем десном углу обележено црвеном бојом (оверено и потписано) као и да исто назначе
у спецификацији приложене документације. Уколико Понуђaч не поступи на наведени начин, Наручилац
не одговара за поверљивост података.
в) Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
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12) ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВА:
12.1. ДОСТАВА ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ:
а) Понуђач је у обавези да се изјасни да је понуду поднео независно без договора са другим
понуђачима и заинтересованим лицима у складу са чланом 26. ЗЈН.
Доказ: Оверена и потписана изјава која чини саставни део конкурсне документације (документ бр. IV)
12.2. НАВОЂЕЊЕ ПОШТОВАЊА ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА:
а) Понуђач је у обавези да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине. (Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч);
Доказ: Оверена и потписана изјава - (документ бр. VI).
13) ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ:
а) Уз своју понуду, понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде на прописаном обрасцу који чини саставни део конкурсне документације (документ бр. V).
б) Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
в) Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења искључиво под условом да
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
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VI. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
14) ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:
а) Захтев за заштиту права се подноси Републичкој Комисији а предаје се Наручиоцу.
б) Захтев за заштиту права се подноси у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима
предвиђеним овим Законом.
в) Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са чланом 150. став 1. ЗЈН.
г) Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на
адресу Наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица - писарница.
д) Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
ђ) О поднетом захтеву, Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке и
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки најкасније у року од два дана од
дана пријема захтева за заштиту права.
е) Уз поднети захтев за заштиту права понуђач доставља примерак доказа о уплати таксе у
складу са чланом 151. став 1. тачка 7. ЗЈН, у износу од 80.000,00 динара са назнаком набавке на коју
се односи у складу са чланом 156. ЗЈН, на жиро-рачун бр. 840-742221843-57, шифра плаћања: 153,
број модела: 97, позив на број: 50-016, сврха: Републичка административна такса за јавну набавку
добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36.
став 1. тачка 3., број јавне набавке 49/14-У/МВ, „ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО
ОСИГУРАЊЕ“, за потребе Опште болнице Суботица, Суботица, Изворска 3, Суботица, корисник: Буџет
Републике Србије.
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VII. УГОВОР И РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И
ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
15) ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ И НАЧИНУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА И О РАЗЛОЗИМА ЗА ОБУСТАВУ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
15.1. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
a) Уговор ће бити закључен са одабраним понуђачем три дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
б) Наручилац може у предметном поступку и пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права закључити уговор о јавној набавци уколико у року предвиђеном у конкурсној документацији буде
поднета само једна понуда.
в) Уколико одабрани понуђач одбије да закључи уговор, одн. не достави средство обезбеђења за
добро извршење посла приступиће се закључивању уговора са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
15.2. ОБУСТАВА ПОСТУПКА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА:
а) Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за закључење уговора.
б) Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се
нису могли предвидети у време покретања поступка 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.
в) Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ у вези са постојањем разлога
наведеним у члану 82. став 2. тачка 1) до 4) ЗЈН као и доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
јавне набавке, за период од претходне три године.
г) Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. ЗЈН, који се односи на
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврсан.
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VIII. УСЛОВИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ТИХ УСЛОВА
16) ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊАВАЊЕМ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА:
а) Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
ЗЈН и додатне услове (који су тражени овом конкурсном документацијом) из члана 76. ЗЈН и приложи уз
понуду ИЗЈАВУ (документ VII) о њиховом испуњавању која се налази у прилогу и чини саставни део
конкурсне документације.
б) Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и доказивање испуњености
обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за предузетнике и за физичка лица као
понуђаче или подносиоце пријава сходно се примењују одредбе чланова 22. и 23. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава следеће обавезне услове у складу са
ЗЈН:
а) Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
б) 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 животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
в) Услов: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда.
г) Услов: 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.
д) Услов: да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
а) Услов: важећа дозвола (решење) за обављање делатности животних и неживотних осигурања и
потврда да дозвола није престала да важи издате од стране НБС.
Докази: копија важеће дозволе за обављање делатности и копија потврде да иста није престала да
важи.
НАПОМЕНЕ:
а 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 одговарајуће доказе за
испуњавањем услова или обавезних услова.
б) Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
в) 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.
16.3) ИСПУЊАВАЊЕ УСЛОВА ЗА УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (ГРУПА ПОНУЂАЧА):
а) Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5)
Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који
је неопходна испуњеност тог услова.
б) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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16.4) ИСПУЊАВАЊЕ УСЛОВА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ:
а) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став
1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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IX. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА
17) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА:
17.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:
а) Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
17.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:
1. УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПДВ-а:
УКУПНО:
17.3. МЕТОДОЛОГИЈА ПРИМЕНЕ ЕЛЕМЕНАТА КРИТЕРИЈУМА:
1. УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПДВ-а:
1.1. Најнижа понуђена премија добија максималан број пондера - 100
Формула за пондерисање укупне премије без ПДВ-а:
Ц1= НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПДВ-а Х 100
ПОНУЂЕНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПДВ-а

100 пондера
100 пондера
100 пондера

17.4. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ПРЕМИЈОМ:
a) У случају да постоје две или више понуда са истим бројем пондера, наручилац ће предност
дати понуђачу чија понуда пре буде приспела – одн. заведена у писарницу у року за подношење понуда
– а што ће бити и наведено у записнику о јавном отварању понуда.
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X. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ):
1. Подаци о понуђачу (документ III-а): образац попунити у целости са траженим подацима,
оверити и потписати на предвиђеном месту.
2. Образац понуде (документи III-д и III-ђ):
ДОКУМЕНТ:

ПОЉЕ/ КОЛОНА:

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(документ III-а)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – I ДЕО
(документ III-д)

/

1. УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ЗА
СВА ВОЗИЛА СА СВИМ
УРАЧУНАТИМ ЗАВИСНИМ
ТРОШКОВИМА И ТАКСАМА БЕЗ
ПОРЕЗА:
2. ПОРЕЗ НА ПРЕМИЈУ
НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА У %:
3. ПОРЕЗ ИЗРАЖЕН У
ДИНАРИМА:
4. УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ЗА
СВА ВОЗИЛА СА
ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ,
СВИМ ЗАВИСНИМ
ТРОШКОВИМА И ТАКСАМА:
5. НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗА КАСКО
ОСИГУРАЊЕ (ВОЗИЛО 6 И
ВОЗИЛО 11):
6. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
7. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – II ДЕО
(документ III-ђ)

8. ПОНУЂАЧ ОБЕЗБЕЂУЈЕ
ГРАТИС ТЕХНИЧКИ И
ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД
ВОЗИЛА:
9. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И АДРЕСА
ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ГДЕ ЋЕ
СЕ ВОЗИЛА КОНТРОЛИСАТИ:
1. Износ обавезног осигурања
возила без пореза на
неживотна осигурања:
2. Износ потпуног каско
осигурања са крађом, без
учешћа у штети:
3. ИЗНОС ОСИГУРАЊА
ВОЗАЧА И ПУТНИКА:
4. Износ свих
административних трошкова и
такси које се плаћају приликом
регистрације и осигурања
возила:
5. Износ услуге техничког
прегледа по возилу са ПДВом:
6. Периодични прегледи за
возила са ПДВ-ом:
7. УКУПНА ПРЕМИЈА
(без пореза):
8. УКУПНА ПРЕМИЈА
(са порезом):

УПИСАТИ:
У заглављу обрасца уписати Ваш број понуде и датум сачињавања понуде.
У општим информацијама уписати податке, редом, како су тражени.
Напомена: у поље 3: општина понуђача, уписати (нпр. Врачар, Нови
Београд, Нишка бања, Суботица и сл.).
Код начина подношења понуде заокружити на који се начин понуда
доставља (самостално, као заједничка понуда или са подизвођачима).
- укупан износ премије осигурања без обрачунатог пореза на неживотна
осигурања.
- проценат стопе пореза.
- динарски износ стопе пореза из претходне тачке.
- износ годишње премије са обрачунатим порезом на неживотна осигурања и
свим услугама и трошковима који се урачунавају у коначну премију.
12 једнаких месечних рата – поставља се као предуслов из конкурсне
документације.
- у року од преко 15 дана а најдуже до краја текућег месеца - поставља се као
предуслов из конкурсне документације.
- рок важења понуде који не може бити краћи од 30 дана од датума отварања
понуда сходно ЗЈН.
- заокружити ДА или НЕ. *уколико понуђач понуди гратис технички и
периодични преглед, биће унесен у уговор о осигурању
- уписати назив, адресу и седиште техничког прегледа - *само уколико је
понуђач заокружио ДА у претходној тачки
- износ обавезног осигурања без обрачунатог пореза.
- износ каско осигурања за возила под редним бројем 7 и 12
- износ премије осигурања возача и путника у возилу на основу осигураних
сума у обрасцу понуде.
- износ свих трошкова и административних такси који се наплаћују приликом
регистрације и обавезног осигурања возила
- износ услуге техничког прегледа коју Осигураник плаћа приликом
извршавања контроле возила
- износ периодичног прегледа за сва возила у спецификацији
- укупна премија са свим трошковима и обрачунатим услугама без пореза на
неживотна осигурања.
- укупна премија са свим трошковима и обрачунатим услугама са порезом на
неживотна осигурања.
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3. Подаци о заједничкој понуди и понуди са подизвођачима (документ III-б) - уписати тражене
податке о учесницима у заједничкој понуди или понуди са подизвођачима.
4. Подаци о подизвођачу (документ III-в) - уписати тражене податке о учесницима у заједничкој
понуди или понуди са подизвођачима. Образац копирати уколико постоји више учесника
(поступити онако како је назначено у доњем делу обрасца).
5. Подаци о учеснику у заједничкој понуди (документ III-г) - уписати тражене податке о
учесницима у заједничкој понуди или понуди са подизвођачима. Образац копирати уколико
постоји више учесника (поступити онако како је назначено у доњем делу обрасца).
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XI. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ОСИГУРАНИК:
ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА, Изворска 3, кога заступа, директор др Горан Бићанин.
МБ: 08881308
ПИБ: 105303993
Број рачуна: 840-778661-02 који се води код Управе за трезор
Мејл адреса: dragisa.cvetkovic@bolnicasubotica.com
Контакт особа: Драгиша Цветковић
ОСИГУРАВАЧ: (податке попуњава понуђач):
_______________________, из ______________________, ул. _________________________, бр. ___ кога
заступа директор __________________________.
МБ: _________
ПИБ: ______________
Број рачуна: __________________ који се води код ______________________
Мејл адреса: _______________________________
Контакт особа: _____________________________
Тел/факс: ______________
Дана __.__.____. године закључују (попуњава наручилац)
УГОВОР БР. ________ (попуњава наручилац)
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
- ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ Члан 1.
- УВОДНЕ ОДРЕДБЕ –
Зajeднички нaзив зa учeсникe у oвoм пoслу je: УГOВOРНE СTРAНE.
Уговорне стране сагласно констатују следеће:
а) да је Осигураник као Наручилац, на основу одлуке о покретању поступка, број: ________, од
_______ (попуњава наручилац) спровеo поступак јавне набавке мале вредности ОСИГУРАЊА ОД
АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊА.
б) да је Осигураник одлуком о додели уговора бр. ______ од __.__._____. године (попуњава
наручилац) изабрао Осигуравача као најповољнијег понуђача у циљу пружања услуга од
аутоодговорности и каско осигурање, која у потпуности одговарају спецификацијама из конкурсне
документације, које се налазе у прилогу Уговора и чине саставни део овог Уговора;
в) да је Осигуравач доставио понуду бр. ________ од _______.2014. године, (попуњава
понуђач) која са свим својим елементима чини саставни део овог Уговора;
Члан 2.
- ГОДИШЊА ПРЕМИЈА –
На основу структуре покрића утврђене у поступку јавне набавке мале вредности бр. 49/14У/МВ, као и из понуде понуђача као Осигуравача бр. _________ од ___________ (попуњава понуђач)
која је одабрана као понуда са најнижом понуђеном премијом, утврђује се годишњи износ премије од
___________ (словима: __________________________ и ___/100).
Годишњи износ из става 1. овог члана са урачунатим порезом на премије неживотних
осигурања од 5 % износи ____________ (словима: ________________________________ и ___/100).
Конкурсна документација за јавну набавку осигурања од аутоодговорности и каско осигурања,
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Полиса Осигуравача за свако возило појединачно као и општи услови чине саставни део овог
уговора.
Уговарачи су сагласни да могу настати промене у уговореној премији за свако возило
појединачно због урачунавања бонуса/малуса.
Уговарачи су сагласни де се полиса уручује Осигуранику приликом извршавања регистрације
сваког возила појединачно, односно како буде истицала претходна регистрација.
Осигуравач је у обавези да у Полиси тачно наведе обавезујућа правила, услове као и тарифе
осигурања.
Полису осигурања потписују Осигуравач и Осигураник.
Члан 3.
- ВАЛУТА, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАНИКА Осигураник ће премију осигурања (за возило 6 и 11 - каско, биће дефинисано у уговору о
осигурању) плаћати сукцесивно у 12 (дванаест) бескаматних месечних рата.
Осигураник се обавезује да по издатим полисама за каско осигурање и рачунима
испостављеним од осигуравача изврши плаћање премије осигурања у року од преко 15 дана од
датума пријема рачуна од стране Осигураника а најдуже до краја текућег месеца.
Осигураник је дужан да током трајања уговора о осигурању обавештава Осигуравача о свим
околностима које утичу на промену ризика који је обухваћен осигурањем.
У случају настанка осигураног случаја Осигураник пријављује Осигуравачу настанак
осигураног случаја и доставља му сву потребну документацију за реализацију наплате штете.
Члан 4.
- ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА Осигуравач по основу овог уговора и понуде бр. __________ од __________ (попуњава
Понуђач) има обавезу да обезбеди осигурање и надокнади штету коју употребом моторног возила

Осигураник (Уговарач осигурања) причини трећим лицима у складу са понудом, условима осигурања
за осигурани период и овим Уговором као и да изда полисе осигурања и уручи Осигуранику услове
осигурања по ризицима који чине предмет овог уговора.
Осигуравач се обавезује да ће у случају настанка осигураног случаја пружити Осигуранику
правовремену и ефикасну услугу при процени и ликвидацији као и да ће, ако се деси догађај који је
уговором предвиђен као осигурани случај исплатити Осигуранику (Уговарачу осигурања) или
одређеном трећем лицу накнаду из осигурања, одн. уговорену своту (суму) осигурања.
Рoк исплaтe oдштeтe je нajвишe ____ дана (попуњава Понуђач) дaнa oд дaнa кoмплeтирaњa
oдштeтнoг зaхтeвa.
Уредно попуњен Европски извештај о саобраћајној несрећи може да се користи као одштетни
захтев.
У случajу дa Oсигурaвaч нe исплaти oдштeту у нaзнaчeнoм рoку, Осигураник ћe зaрaчунaти
зaтeзну кaмaту.
Осигуравач је дужан да по настанку осигураног случаја, Осигуранику исплати накнаду из
осигурања или суму одређену уговором у уговореном року који не може бити дужи од четрнаест дана
рачунајући од дана када је осигуравач добио обавештење да се осигурани случај догодио.
Осигуравач обезбеђује ГРАТИС технички преглед и периодични преглед за возила која чине
саставни део овог Уговора ____________________________________________________________
(навести назив, адресу техничког прегледа - попуњава понуђач).
(уколико понуђач не нуди посебне погодности у виду техничког прегледа возила, треба да
изостави попуњавање овог поља)
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Члан 5.
- СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА Осигуравач се обавезује да приликом потписивања уговора, Осигуранику достави бланко,
соло, без протеста, наплативу на први позив оверену и потписану меницу и менично овлашћење за
пуштање менице на наплату у висини од 10 % од укупне вреднoсти потписаног уговора са порезом
као гаранцију уредног извршавања уговорених обавеза.
Укoликo Oсигурaвaч нe испуни обавезу из стaвa 1. oвoг члaнa oвaj Угoвoр нe прoизвoди
прaвнa дejствa, oднoснo смaтрaћe сe дa ниje ни зaкључeн.
Меница се може дати на наплату уколико Осигуравач одустане од извршења целог или дела
уговора, као и у случају неизвршавања уговорних обавеза у складу са уговором од стране
Осигуравача.
Члан 6.
- ДОЦЊА У случају исплате штете од осигураних ризика ван уговореног рока, Осигуравач је у обавези
да за сваки дан закашњења исплати Осигуранику на име уговорне казне 0,5 % од износа целокупне
висине штете али не више од 5 %.
У случају да Осигуравач не изврши своју уговорену обавезу ни у року од 15 дана од истека
рока, Осигураник задржава право једностраног раскида уговора.
Уговорна казна ће бити наплаћена реализацијом менице од стране Осигураника.
Члан 7.
- ПЕРИОД ОСИГУРАЊА –
Уговор о осигурању је закључен кад уговарачи потпишу полису осигурања или лист покрића.
Овај уговор се закључује за период осигурања у трајању од годину дана односно до коначног
испуњења уговорених обавеза и ступа на снагу даном закључења.
Уговорне стране могу у току трајања уговора, исти споразумно раскинути са отказним роком
од 15 дана од дана пријема обавештења о раскиду уговора. У том случају споразумно се утврђују
висина и начин испуњења међусобних доспелих обавеза, насталих до дана споразумног раскида
Уговора.
Свaкa угoвoрнa стрaнa имa прaвo дa jeднoстрaнo рaскинe Угoвoр, укoликo другa угoвoрнa
стрaнa нe извршaвa угoвoрoм прeдвиђeнe oбaвeзe уз пoштoвaњe oткaзнoг рoкa oд 30 дaнa.
Осигураник мoжe дa рaскинe oвaj Угoвoр, у цeлини или дeлимичнo, дoстaвљaњeм
Осигуравачу писaнoг oбaвeштeњa o нeиспуњeњу или нeурeднoм испуњeњу oбaвeзa сa нaвoђeњeм
рaзлoгa зa рaскид Угoвoрa. Пoд нeурeдним испуњeњeм сe смaтрa зaдoцњeњe у испуњeњу или
испуњeњe сa нeдoстaцимa.
Члан 8.
- ПРОМЕНА ПОДАТАКА Осигуравач се обавезује да у року од 3 дана од дана настанка промене обавести Осигураника
о свакој промени података – назив фирме, адреса седишта, број рачуна, ПИБ, матични број ..., у
супротном одговара Осигуранику за сваку штету нанету непоштовањем ове одредбе.
Члан 9.
- РЕШАВАЊЕ СПОРОВА Евентуалне спорове уговарачи ће решавати мирним путем, у супротном, већ сад уговарају,
месну надлежност стварно надлежног суда у Суботици.
На све околности које нису регулисане овим Уговором примењиваће се одредбе ЗOO и других
позитивних прописа.
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Члан 10.
- ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ Прочитано, протумачено, без примедби на текст потписано.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава
по 2 (два) примерка.

ЗА ОСИГУРАВАЧА:

ЗА ОСИГУРАНИКА:
ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Директор
Др Горан Бићанин, неурохирург

Напомена:
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у уговору
ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају
подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да уговор потписују и
печатом оверавајусви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити уговор.
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НАРУЧИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број ЈН: 49/14-У/МВ
Дел. бр.: 01-3268

документ бр. III-a

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ -

- ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ ОПШТИ ПОДАЦИ:
Назив понуђача:
Адреса понуђача и место:
Општина:
Матични број:
Пиб:
Шифра делатности:
Текући рачун и банка:
Тел/факс:
Име и презиме контакт особе:
E-пошта контакт особе:
Име и презиме потписника уговора:
Функција потписника уговора:

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
1) Самостално:
(заокружити)

2) Заједничка понуда:
3) Понуда са подизвођачима:

ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_________________________
М.П.
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НАРУЧИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број ЈН: 49/14-У/МВ
Дел. бр.: 01-3268

документ бр. III-б

- ПОДАЦИ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И
ПОНУДИ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА -

- ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА (навести називе и седишта свих учесника):
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА:

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА (навести називе и седишта свих учесника):
НАЗИВ УЧЕСНИКА:

АДРЕСА И СЕДИШТЕ УЧЕСНИКА:

ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_________________________

М.П.
* 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 једог понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
* образац копирати у довољном броју примерака
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НАРУЧИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број ЈН: 49/14-У/МВ
Дел. бр.: 01-3268

документ бр. III-в

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ -

- ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ ОПШТИ ПОДАЦИ:
Назив понуђача:
Адреса понуђача и место:
Општина:
Матични број:
Пиб:
Шифра делатности:
Текући рачун и банка:
Тел/факс:
Име и презиме контакт особе:
E-пошта контакт особе:
Име и презиме потписника уговора:
Функција потписника уговора:
ПОДАЦИ О ДЕЛУ НАБАВКЕ ПОВЕРЕНОМ ПОДИЗВОЂАЧУ:
Проценат укупне вредности поверене
подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Правила поступања наручиоца у случају да се
доспела потраживања преносе директно
подизвођачу
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_________________________
М.П.
* образац III-д "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем
* уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду
Конкурсна документација за јавну набавку осигурања од аутоодговорности и каско осигурања,
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НАРУЧИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број ЈН: 49/14-У/МВ
Дел. бр.: 01-3268

документ бр. III-г

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ - ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ -

ОПШТИ ПОДАЦИ:
Назив понуђача:
Адреса понуђача и место:
Општина:
Матични број:
Пиб:
Шифра делатности:
Текући рачун и банка:
Тел/факс:
Име и презиме контакт особе:
E-пошта контакт особе:
Име и презиме потписника уговора:
Функција потписника уговора:

ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_________________________
М.П.

* образац III-е "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који
понуду подносе у заједничкој понуди
* уколико понуђач наступа са већим бројем учесника, овај образац фотокопирати, попунити за
сваког учесника и доставити уз понуду
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НАРУЧИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број ЈН: 49/14-У/МВ
Дел. бр.: 01-3268

документ бр. IV

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012) и члана 20.
Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у постуцима јавних набавки и начину
доказивања
испуњености
услова(«Службени
гласник
РС»,
бр.
29/2013);
понуђач
_________________________ из ______________________ ул. _________________________ бр.____
даје

- ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИи под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број: ______ сачињену
дана __.__.2014. године, за јавну набавку ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО
ОСИГУРАЊЕ, БР. ЈН: 49/14-У/МВ Наручиоца – Општа болница Суботица, Суботица, по Позиву за
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12), уговор о јавној набавци бити ништаван.
Oву изjaву, пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa пoтписoм oвeрeним oд стрaнe
oвлaшћeнoг лицa понуђача, прилaжeмo кao потврду уз нaшу пoнуду зa предметну jaвну нaбaвку.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
_______________________
Meстo:

_________________

Дaтум: _________________

М.П.
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НАРУЧИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број ЈН: 49/14-У/МВ
Дел. бр.: 01-3268

документ бр. V
ЈАВНА НАБАВКА (СКРАЋЕНИ НАЗИВ): ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ
БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 49/14-У/МВ

- OБРAЗAЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ -

Р.Бр.

Опис трошка

Јед.мере

Количина

Трошак у дин

I

II

III

IV

V

1

Израда узорка или модела који су
израђени у складу са траженом
техничком спецификацијом наручиоца:

2

Трошкови прибављања средстава
обезбеђења:

Укупна вредност са
свим зависним
трошковима
VI

УКУПНИ ТРОШКОВИ:
• Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и
који траже да му их наручилац надокнади;
• Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12);
• Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надокнади
трошкове.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
_______________________
Meстo:

_________________

Дaтум: _________________
М.П.

Конкурсна документација за јавну набавку осигурања од аутоодговорности и каско осигурања,
бр. 49/14-У/МВ за потребе Опште болнице Суботица, Суботица.
јун 2014. године
страна 27 од 31

28
НАРУЧИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број ЈН: 49/14-У/МВ
Дел. бр.: 01-3268

документ бр. VI

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

-ИЗЈАВУПонуђач _____________________________________________ (навести назив понуђача) у поступку
јавне набавке мале вредности ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊА број
49/14-У/МВ, испуњава све услове из члана 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
Потпис овлашћеног лица понуђача:
_______________________
Meстo:

_________________

Дaтум: _________________
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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НАРУЧИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број ЈН: 49/14-У/МВ
Дел. бр.: 01-3268

документ бр. VI-1
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу

-ИЗЈАВУПодизвођач ____________________________________________ (навести назив подизвођача) у
поступку јавне набавке мале вредности ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО
ОСИГУРАЊА број 49/14-У/МВ, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) 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).
Потпис овлашћеног лица понуђача:
_______________________
Meстo:

_________________

Дaтум: _________________
М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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НАРУЧИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број ЈН: 49/14-У/МВ
Дел. бр.: 01-3268

документ бр. VII

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА -

О УРЕДНОМ ИЗВРШАВАЊУ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Понуђач ________________________ из ______________________, улица __________________,
изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је уредно извршавао своје обавезе по
основу раније закључених уговора.
Oву изjaву, пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa пoтписoм oвeрeним oд стрaнe
oвлaшћeнoг лицa понуђача, прилaжeмo кao потврду уз нaшу пoнуду зa предметну jaвну нaбaвку
ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ, БР. ЈН: 49/14-У/МВ.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
_______________________
Meстo:

_________________

Дaтум: _________________

М.П.
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НАРУЧИЛАЦ: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број ЈН: 49/14-У/МВ
Дел. бр.: 01-3268

XII. РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Преглед документације која се доставља уз понуду и начин достављања
I. ПОНУДА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ:
ПОЖЕЉНО ЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДОСТАВИТИ ОВИМ РЕДОСЛЕДОМ:
1) Изјава о испуњавању услова из члана 75. и 76 ЗЈН (документ бр. VI) – доставити у складу са
конкурсном документацијом. Документ VI-1 се односи искључиво на понуђаче који наступају са
подизвођачима..
2) Копија дозволе за обављање делатности и потврда да иста није престала да важи – доставити у
складу са конкурсном документацијом (обе потврде одн. решења издаје НБС).
3) Подаци о понуђачу - документ III-а. Образац попунити у целости према приложеном упутству.
4) Подаци о заједничкој понуди и понуди са подизвођачима - документ III-б, подаци о подизвођачу
- документ III-в и подаци о учеснику у заједничкој понуди - документ III-г. Обрасце попунити у
целости према приложеном упутству и доставити само у случају подношења заједничке понуде или
понуде са подизвођачима.
5) Образац понуде (први и други део) - документи III-д и III-ђ. Обрасце попунити у целости према
приложеном упутству.
6) Изјава о независној понуди - документ бр. IV. Оверити, потписати и попунити тамо где је то
предвиђено.
7) Изјава о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима - документ VII.
Оверити, потписати и попунити тамо где је то предвиђено.
8) Образац трошкова припреме понуде - документ бр. V. Уколико се понуђач определи да обрачуна
трошкове сачињавања понуде, трошковник мора да достави на обрасцу бр. V
9) Изјава за давање гратис техничког и периодичног прегледа возила. Доставити на сопствeном
меморандуму под пуном материјалном и кривичном одговорношћу уколико понуђач понуди гратис
технички и периодични преглед.
10) Модел уговора (документ XI). Доставити у складу са објашњењем из Упутства, попунити оверити и
потписати где је то предвиђено.
11) Спецификација (садржај) достављене документације. Специфицирати достављену документацију
на сопственом обрасцу у слободној форми.
12) Увезати јемствеником достављену документацију.

Конкурсна документација за јавну набавку осигурања од аутоодговорности и каско осигурања,
бр. 49/14-У/МВ за потребе Опште болнице Суботица, Суботица.
јун 2014. године
страна 31 од 31

32

НАРУЧИЛАЦ: Општа болница Суботица, Суботица
ЈАВНА НАБАВКА: осигурање од аутоодговорности
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 01-3268
БРОЈ НАБАВКЕ: 49/14-У/МВ
ДОКУМЕНТ БР. III-д - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - I ДЕО

ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ

III-д. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - I ДЕО
ПОДАЦИ О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗНОСУ ПОНУДЕ:
УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ЗА СВА ВОЗИЛА СА
1 СВИМ УРАЧУНАТИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА И
ТАКСАМА БЕЗ ПОРЕЗА:

(уписати)

ПОРЕЗ НА ПРЕМИЈУ НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА
У %:

(уписати)

2

3 ПОРЕЗ ИЗРАЖЕН У ДИНАРИМА:

(уписати)

УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ЗА СВА ВОЗИЛА СА
4 ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ, СВИМ ЗАВИСНИМ
ТРОШКОВИМА И ТАКСАМА:

(уписати)

ОПШТИ УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ:
1

НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ
(ВОЗИЛО 6 И ВОЗИЛО 11):

2 УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ЗА КАСКО ЗА ВОЗИЛО 6 И 11:

12 (дванаест) ЈЕДНАКИХ
МЕСЕЧНИХ РАТА
у року од преко 15
дана - најкасније до
краја текућег месеца

(предуслов - непроменљива категорија;
рокови се рачунају од датума пријема
полисе - рачуна)

3 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (у данима - мин. 30):

(уписати)

ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ - ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ УЗ ПОНУДУ:
ПОНУЂАЧ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ГРАТИС ТЕХНИЧКИ И
1
ДА
НЕ
ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА:

2

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И АДРЕСА ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕДА ГДЕ ЋЕ СЕ ВОЗИЛА КОНТРОЛИСАТИ:

(предуслов - непроменљива
категорија)

(заокружити)
*не пондерише се

(уписати)

ПОТПИС ПОНУЂАЧА И ПЕЧАТ:
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НАРУЧИЛАЦ: Општа болница Суботица, Суботица
ЈАВНА НАБАВКА: осигурање од аутоодговорности
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 01-3268
БРОЈ НАБАВКЕ: 49/14-У/МВ
ДОКУМЕНТ БР. III-ђ - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - II ДЕО

ОСИГУРАЊЕ ОД АУТООДГОВОРНОСТИ И КАСКО ОСИГУРАЊЕ

III-в. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - II ДЕО
Рб

а

ОПИС
ВОЗИЛА

б

ИЗНОС
Износ обавезног
ОСИГУРАЊА
осигурања возила Износ потпуног ВОЗАЧА И ПУТНИКА
без пореза на
каско
неживотна
осигурања са
За смрт, осигурана
осигурања и без
крађом, без
сума:500.000,00
услуге техничког учешћа у штети
За инвалидитет,
прегледа
осигурана сума:
1.000.000,00

в

г

д

Износ
пореза
у%

Износ свих
административних
трошкова и такси
које се плаћају
приликом
регистрације и
осигурања возила

УКУПНА ПРЕМИЈА
(без пореза)

УКУПНА ПРЕМИЈА
(са порезом)

ђ

е

ж=в+г+д+е

з=ж*ђ

I. ВОЗИЛА:
Возило
1 описано
под р.б. 1

без каска

1,05

Возило
2 описано
под р.б. 2

без каска

1,05

Возило
3 описано
под р.б. 3

без каска

1,05

Возило
4 описано
под р.б. 4

без каска

1,05

Возило
5 описано
под р.б. 5

без каска

1,05

Возило
6 описано
под р.б. 6

1,05

Возило
7 описано
под р.б. 7

без каска

1,05

Возило
8 описано
под р.б. 8

без каска

1,05

Возило
9 описано
под р.б. 9

без каска

1,05

Возило
10 описано
под р.б. 10

без каска

1,05

Возило
11 описано
под р.б. 11

1,05

УКУПНА ПРЕМИЈА:

ПОТПИС ПОНУЂАЧА И ПЕЧАТ:

