КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ПО ПАРТИЈАМА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 56/19

Датум објаве на Порталу јавних набавки

03.01.2020. године

Рок за подношење понуда

04.02.2020. године до 12 часова

Отварање понуда

04.02.2020. године у 12:30

Децембар, 2019. године
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15,
68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке бр. 2648 од 05.12.2019. године о покретању
поступка јавне набавке број 56/19 и Решења бр. 2648-1 о образовању комисије за јавну
набавку бр. 56/19, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку –
услуга осигурања имовине и лица
ЈН бр. 56/19
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I
II
III

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис услуга, и сл.

Страна
3
4
5
6-17

IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Техничка спецификација за сваку од партија појединачно
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде за сваку од партија појединачно
Модел уговора за сваку од партија појединачно
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
за сваку од партија појединачно
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона

18-23

24-40
41-60
61-81
82-89
90
91-97
98

3 прилога су саставни део конкурсне – табеле у excel формату:
Прилог 1 уз техничку спецификацију из Партије 1 – Списак запослених са годинама
старости.
Прилог 2 уз техничку спецификацију из Партије 3 - Преглед основних средстава ЈП
''Скијалишта Србије'', која су предмет осигурања.
Прилог 3 уз техничку спецификацију из Партије 7 - Списак рачунарске опреме која
је предмет осигурања по организационим јединицама.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца..........................Јавно предузеће ''Скијалишта Србије''
Адреса...........................................Милутина Миланковића 9, Нови Београд
ПИБ...............................................104521515
Матични број ...............................20183390
Шифра делатности ......................9311
Интернет страница ......................www.skijalistasrbije.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 56/19 су услуге осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта
Србије'', обликован по партијама.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, за сваку
партију појединачно.
5. Контакт (лице или служба)
Одељење за јавне набавке – мејл адреса: marina.aksentijevic@skijalistasrbije.rs

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/19 3/98

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 56/19 су услуге – услуге осигурања имовине и лица ЈП
Скијалишта Србије, по партијама.
2. Партије
Набавка је обликована у седам партија, и то:
Бр.
партије

1

2
3
4

5
6
7

Назив партије (предмет)
Осигурање лица од последице несрећног
случаја (сви радници на одређено и
неодређено време, према службеној
евиденцији ЈП Скијалишта Србије)
Осигурање опште одговорности у
делатности ЈП Скијалишта Србије
Осигурање имовине ЈП Скијалишта
Србије
Осигурање лица која поседују уредно
издату возну карту ski pass, од последица
несрећног случаја (незгоде)
Осигурање трактора гусеничара - табача
снега од ризика пожара
Осигурање новца и других вредносних
пошиљки
Осигурање електронских рачунара,
процесора и сличних уређаја

Назив и ознака из општег
речника набавке
66512100 услуге осигурања
од незгоде
66516400 услуге осигурања
од опште одговорности
66515200 услуге осигурања
имовине
66512100 услуге осигурања
од незгоде
66515100 услуге осигурања
од пожара
66515200 услуге осигурања
имовине
66515200 услуге осигурања
имовине
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА И СЛ.
3.1 ВРСТА УСЛУГА:
Услуге осигурања имовине и лица ЈП Скијалишта Србије, по партијама (7 партија).
3.2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:
Техничка спецификација услуга које су предмет ове јавне набавке дата је у Поглављу
IV Конкурсне документације.
Прилози за партије бр. 1, 3 и 7 (табеле у excel формату) саставни су део конкурсне
документације.
3.3 КВАЛИТЕТ:
У складу са захтевима из техничке спецификације.
3.4 КОЛИЧИНА И ОПИС:
У складу са захтевима из техничке спецификације и обрасца структуре цена.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/19 5/98

IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПАРТИЈА 1

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП ''СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
148+ 1 РАДНИК (НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ )
Осигуравач се обавезује да на име осигураног лица од последица несрећног случаја
(незгоде), исплати осигуранику следећу надокнаду:
•

1.200.000,00 динара за случај инвалидитета 100%, а сразмерно
мањи износ за ниже проценте инвалидитета;

•

800.000,00 динара за случај смрти услед незгоде;

•

400.000,00 динара за случај смрти услед болести;

•

100.000,00 динара за случај теже болисти;

•

50.000,00 динара за случај хирушке интервенције и

•

150,00 динара дневна надокнада.

Просечна старост радника ЈП „Скијалишта Србије“ је 48 година.
Уговор се закључује на период од годину дана (први дан покрића је 01.03.2020. године),
осигурање временски покрива 24 сата дневно.
УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ:
I ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ
СЛУЧАЈА
II ДОПУНСКИ УСЛОВИ ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА ОД
ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
III ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ЗА СЛУЧАЈ
ТЕЖИХ БОЛЕСТИ И ХИРУШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

ПРИЛОГ 1 : СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ СА ГОДИНАМА СТАРОСТИ
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IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПАРТИЈА 2
Предмет: Oсигурање опште одговорности у делатности ЈП „Скијалишта Србије“,
у складу са Условима за осигурање од одговорности за штете проузроковане смрћу,
повредом тела или здравља, као и уништењем или оштећењем ствари трећих
лица, без учешћа Осигураника у штетном догађају.
Осигурава се грађанско правна одговорност Осигураника за штете проузроковане
смрћу, повредом тела или здравља, као и уништењем или оштећењем ствари трећих
лица. Овим осигурањем покривена је одговорност за штету која је причињена трећем
лицу делатношћу односно занимањем или понашањем Осигураника или поседовањем
покретне и непокретне имовине.
1.

-

Уговор је покриће за изворе опасности у Ски центру Копаоник:
поседовање ски стаза за :
Алпско скијање, дужине 62.000 m и
Нордиско скијање, дужине 12.000 m

-

поседовање стаза за планински бициклизам
Стаза за карт
Струга
Мордор
КГБ

-

поседовање ски лифтова и жичара:
„Сунчана долина“, четворосед
„Мало језеро“, ски лифт
„Крст“, четворосед
„Панчићев врх“, четворосед
„Дубока 1“, четворосед
„Караман гребен“, шестосед
„Мали Караман“, четворосед
„Мали Караман А“, ски лифт
„Марине воде“, ски лифт
„Караман“, ски лифт
„Јарам“, ски лифт
„Гобеља релеј“, ски лифт
„Гобеља“, четворосед
„Кнежеве баре“, ски лифт
„Бела река 1“, двосед
„Бела река 2“, двосед
„Леденица“, ски лифт
„Гвоздац“, шестосед
„Дубока 2“, четворосед
„Крчмар“, шестосед
„Машинац“, ски лифт

•

•

•
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•
•
•
2.

„Snow park“
„Дечији парк“, покретна трака
„Вучак 1“, ски лифт
„Вучак 2“, ски лифт
Покретна трака Јарам, ски лифт
поседовање система за вештачко оснежавање
адереналински садржаји (зип лине, боб, тјубинг, забавни дечији парк и

сл.)

вештачка стаза за скијање (летња стаза «Крст»)
Покриће за изворе опасности у Скијалишту Стара планина:
поседовање ски стаза, укупне дужине 12.000m
поседовање ски лифтова и жичара:
„Коњарник“, четворосед
„Сунчана долина“, ски лифт
„Дечији парк“, покретна трака
„Бабин зуб“, четворосед
„Јабучко равниште“, гондола
„Рудине“, ски лифт

•
•
•
•

3.

•
•
•

•
•
•

поседовање система за вештачко оснежавање
поседовање стаза за планински бициклизам, панорамско разгледање
гондолом у току летње сезоне.
Покриће за изворе опасности у Скијалишту Златибор:
поседовање ски стаза, укупне дужине 8.000m
поседовање стаза за планински бициклизам
Рибница
Бели камен
Превља

поседовање ски лифтова и жичара:
„Крнево пландиште“, ски лифт
„Бандера“, ски лифт
„Торник“, шестосед
„Покретна трака“
поседовање система за вештачко оснежавање
летњи садржаји ( панорамско разгледање жичаром, забавни дечији
парк, терени за мини голф, мултифункционални терен и сл.)
адереналински садржаји (боб на шинама, тјубинг и сл.)

Уговор се закључује на период од годину дана, први дан покрића 01.03.2020.
године.
Јединствена сума осигурања за лица и ствари 1.500.000,00 динара. По штетном
догађају је максимално уговорена сума осигурања, а у току године осигурања
четвороструки износ уговорене суме осигурања .
У овај вид осигурања од одговорности укључујемо и све запослене, на неодређено и
одређено време, по службеној евиденцији ЈП «Скијалишта Србије».
Очекивани приход 1.000.000,00 динара.
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IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПАРТИЈА 3
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ:
1.) Осигурање од пожара и неких других опасности по Посебним условима за
осигурање грађевинских објеката и опреме на уговорену вредност и инвестиције у току
у грађевинске објекте, са укључењем следећих допунских ризика на пуну вредност:
а) излив воде из инсталације – за опрему и грађевинске објекте
б) клизање тла и одрон – само за грађевинске објекте
ц) слегање тла на пуну вредност – само за грађевинске објекте
д) земљотрес – за опрему и грађевинске објекте
2.) Осигурање машина од лома и неких других опасности по Посебним условима за
осигурање грађевинских објеката и опреме на уговорену вредност, са откупом
амортизоване вредности код делимичне штете.
Предмет осигурања су грађевински објекти и опреме према набавним
књиговодственим вредностима на дан 31.12.2018.године и инвестиције у току у
грађевинске објекте на уговорену вредност:
Набавна књиговодствена вредност
Редни број
Предмет
на дан 31.12.2018.год.
Пожар и неке друге опасности
1.1
Грађевински објекти
8.002.811.934,02
1.2
Инв. У току
735.473.405,37
1.3
Опрема
715.458.342,34
УКУПНО ЗА ПОЖАР:
9.453.743.681,73
Лом машина и неке друге опасности
Опрема(машине, уређаји,
2.1
707.315.163,34
апарати)
Механичка опрема у саставу грађевинских објеката на уговорену
2.2
вредност
а) трафостанице
249.584.440,00
б)жичаре и ски лифтови са
3.045.370.719,25
водовима
ц)вештачко оснежавање
1.603.839.024,00
д)гондола
е)компресорске станице
ф)електро инсталација
г)инсталација грејања
х)водовод и канализација
УКУПНО ЗА ЛОМ МАШИНА:

432.521.842,04
45.250.000,00
20.000.000,00
2.200.000,00
2.264.000,00
6.108.345.188,63

Уговор се закључује на период од годину дана, први дан покрића је 01.03.2020.
године.
ПРИЛОГ 2: ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
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ИНВЕСТИЦИЈЕ У ТОКУ
НАЗИВ

Место
локације

Инв. у току

Ски лифт Марине воде

Копаоник

Инв. у току

Оптичка мрежа Копаоник

Копаоник

Инв. у току

Хангар за гориво Златибор

Златибор

Инв. у току
Инв. у току
Инв. у току

Ски стаза са вештачким
оснежавањем
Паркинг гаража у ски
центру Копаоник
Ски лифт „Бандера“

Набавна вредност

96.432.876,10 дин
36.969.300,00 дин
2.157.932,00 дин

Златибор

130.714.763,71 дин

Копаоник

459.366.333,56 дин

Златибор

9.832.200,00 дин
735.473.405,37 дин

УКУПНО
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IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПАРТИЈА 4

ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА КОЈА ПОСЕДУЈУ УРЕДНО ИЗДАТУ ВОЗНУ КАРТУ
(ski pass) ОД ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)
Осигуравач се обавезује да на име осигураног лица које поседује уредно издату возну
карту (ski pass) од последице несрећног случаја (незгоде), исплати осигуранику следећу
надокнаду:
- 300.000,00 динара за случај смрти услед незгоде;
- 600.000,00 динара за случај инвалидитета 100%, а сразмерно мањи износ за ниже
проценте инвалидитета;
- 100.000,00 динара за трошкове лечења.
Уговор се закључује на период од годину дана, први дан покрића је 01.03.2020.
године.
Услови за осигурање лица које поседује уредно издату возну карту (ski pass) од
последице несрећног случаја (незгоде):
I ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ
СЛУЧАЈА (незгоде)
II ДОПУНСКИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА КОЈА ПОСЕДУЈУ УРЕДНО
ИЗДАТУ ВОЗНУ КАРТУ (SKI PASS), ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
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ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ ЈП ''СКИЈАЛИШТА
СРБИЈЕ'' (ТРАКТОРИ ГУСЕНИЧАРИ ЗА УРЕЂЕЊЕ СНЕЖНИХ ТЕРЕНА –
ТАБАЧИ СНЕГА )
Услови за осигурање:
УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА ПОЖАРА, БЕЗ УКЉУЧЕЊА ДОДАТНИХ
РИЗИКА, са откупом амортизационе вредности код делимичне штете.
Прилог:
Табела 1. Табеларни приказ података за моторна возила (трактори гусеничари за
уређење снежних терена – табачи снега) која су предмет осигурања
Табела 2. Табеларни приказ података о објектима, о броју пп апарата, о систему за
противпожарну заштиту у којима су смештена мотарна возила – трактори гусеничари
за уређење снежних терена (табачи снега)
Уговор се закључује на период од годину дана, први дан покрића је 01.03.2020. године.
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Табела 1.

МОТОРНА ВОЗИЛА
ТРАКТОРИ ГУСЕНИЧАРИ ЗА УРЕЂЕЊЕ СНЕЖНИХ ТЕРЕНА (ТАБАЧИ)

Тип

Год.
производње

Набавна вредност

Место локације

002987

Tabač - PRINOT

2013.

13.344.170,00

Копаоник

000389

Tabač PB – 260/30

2007.

1.973.850,00

Копаоник

000390

Tabač PB – 280/28

2007.

2.316.614,00

Златибор

000775

Tabač PB – 280/29

2007.

2.399.350,00

Стара планина

002341

Tabač PB – 300/24

2010.

5.874.272,00

Стара планина

002342

Tabač PB – 300/25

2010.

6.039.744,00

Стара планина

002343

Tabač PB – 300/26

2010.

6.039.744,00

Стара планина

002340

Tabač PB – 300/35

2010.

6.146.119,00

Златибор

000855

Tabač PB – 600/20

2008.

6.087.022,00

Копаоник

000856

Tabač PB – 600/21

2008.

6.087.022,00

Копаоник

002339

Tabač PB – 600/22

2010.

6.087.022,00

Копаоник

002338

Tabač PB – 600/23

2010.

6.087.022,00

Копаоник

002423

Tabač PB 100 – 100/33

2011.

7.268.968,00

Копаоник

003509

Табач са аутоматским
витлом

2016.

42.467.674,00

Копаоник

003910

Табач PB - 600

2018..

44.507.122,00

Копаоник

УКУПНО: 162.725.715,00 динара
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Преглед података о објектима , о броју пп апарата, о систему за противпожарну заштиту у којима
су смештена моторна вотила – трактори гусеничари за уређење снежних терена (табачи снега)
Табела 2.
Место
локације

Копаоник

Стара
планина

Златибор

Број табача који
је смештен у
објекту

Конструкција објекта

пп апарати

Систем за дојаву
пожара

Зграда специјалне
механизације Хангар (састоји се из
два дела )

Ципорекс блок и комбинација металне
конструкције

S-9V (3 ком.)
S - 6V (2 ком)
S-9
(2 ком.)
S-3
(2 ком.)
CO2 - 5 (1 kom.)
CO2 - 101 (1kom.)
HL - 3 (1kom)

Дојава пожара и
гашење распршеном
водом - ТИП ДРЕНЏЕР

8

Хангар

Склоп челичних елемената-рамова
распона 22.7m, на које се ослањају
рожњаче - носачи кровног покривача
од сендвич панела

S - 50 (1 ком.)
S - 9 (5 ком.)

_

4

Хангар

Склоп челичних елемената-рамова
распона 22.7m, на које се ослањају
рожњаче - носачи кровног покривача
од сендвич панела

S-9
(7 ком.)
CO2 5kg (1 ком.)

_

3

Објекат

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/19 14/98

IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПАРТИЈА 6
ПО УСЛОВИМА ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА,
ЖЕЛИМО ДА ИЗВРШИМО ОСИГУРАЊЕ ВРЕДНОСНИХ ПОШИЉАКА, НА
РЕЛАЦИЈАМА:

За време зимске сезоне(новембар, децембар, јануар, фебруар, март и април):
У ски центру Копаоник – 17 продајних места, и то:
- 3 продајнa места, Управна зграда Копаоник
- 2 продајна места, Управна зграда ( Интерспорт)
- 4 продајнa местa, Инфо центар ТСО Рашка
- 1 продајно место, хотел „Гранд“
- 1 продајно место, хотел „ЈАТ“
- 1 продајно место, хотел „ПУТНИК“
- 1 продајно место, хотел „Краљеви чардаци“
- 2 продајно места у Долини спортова (боб на шинама)
- 1 продајно место, Ртањ
- 1 продајно место, Агенција Брзеће
Транспорт новца се врши од продајних места до места за уплату, два пута дневно, по
завршетку прве и друге смене. Обезбеђен је оружаном пратњом.
Видео надзором су покривена продајна места у Управној згради, док остала продајна
места нису обезбеђена видео надзором.
У ски центру Златибор – 4 продајна места.
Транспорт новца се врши једном дневно, викендом и државним празницима када место
за уплату не ради, новац се чува у сефу у просторијама ЈП „Скијалишта Србије“.
Продајна места су покривена видео надзором.
Немамо обезбеђену оружану пратњу приликом преноса новца.
У ски центру Стара планина – 3 продајна места.
Транспорт новца се врши једном дневно, викендом и државним празницима када место
за уплату не ради, новац се чува у сефу у просторијама ЈП „Скијалишта Србије“.
Два продајна места су покривена видео надзором.
Немамо обезбеђену оружану пратњу приликом преноса новца.
Транспорт новца се врши службеним возилима ЈП „Скијалишта Србије“.
Београд – 2 продајна места, и то:
- 1 продајно место Управа Београд
- Беоспорт, Милентија Поповића 9, Нови Београд.
Продајна места су покривена видео надзором.
Транспорт новца се врши од продајног места до уплатног места.
Немамо обезбеђену оружану пратњу.
Вредносна пошиљка која би била предмет осигурања за време зимске сезоне
износи оквирно:
1. Ски центар Копаоник (дневно)......................................6.000.000,00 динара
2. Ски центар Стара планина (дневно)................................300.000,00 динара
3. Ски центар Златибор (дневно)..........................................500.000,00 динара
4. Управа Београд (дневно)...................................................100.000,00 динара
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За време летње сезоне (мај, јун, јул, август и септембар) :
У сваком ски центру је отворено по једно продајно место.
Управа Београд – од седишта ЈП „Скијалишта Србије“ до уплатног места.
Немамо обезбеђену оружану пратњу.
Вредносна пошиљка која би била предмет осигурања за време летње сезоне
износи оквирно:
1. Ски центар Копаоник (месечно)....................................3.000.000,00 динара
2. Ски центар Стара планина (месечно)...............................500.000,00 динара
3. Ски центар Златибор (месечно).....................................2.000.000,00 динара
4. Управа Београд (месечно).................................................100.000,00 динара
Тражимо покриће и за новац који се налази на продајном месту.
Уговор о осигурању треба да буде општи у форми отписне полисе.
Тражимо и додатно покриће за време EXPO ZIMA 2020, предмет осигурања је
сума од 40.000.000,00 динара. Место локације је Београдски сајам. За време EXPO
ZIMA 2020 планирано је 5 продајних места.
Уговор се закључује на период од годину дана, први дан покрића 01.03.2020.
године. Премија осигуранја се плаћа у 12 једнаких месечних рата.
Наручилац оставља могућност измене броја и места локације продајних места.
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КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНАРА, ПРОЦЕСОРА И
СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА
Предмет осигурања су електронски рачунари, процесори и слични уређаји ЈП
„Скијалишта Србије“.
Наведене уређаје желимо да осигурамо по Условима за комбиновано осигурање
електронских рачунара, процесора и сличних уређаја, без укључења додатних
ризика, са откупом амортизационе вредности код делимичне штете и откупом
одбитне франшизе.
Укупна набавна вредност опреме је 68.694.543,00 динара.
Уговор се закључује на период од годину дана, први дан покрића 01.03.2020.
године.

Прилог 3 : Списак опреме која је предмет осигурања по организационим једицама
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА – УСЛОВИ СУ ИСТИ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то (обавезни услови важе за све партије):
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - Дозвола Народне
банке Србије за обављање послова осигурања;
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:

За партије 1, 2, 4, 5, 6 и 7 додатни услови су :
1) Да понуђач има неопходан пословни капацитет:
Да понуђач има исказани коефицијент ажурности у решавању штета за 2018. годину
већи од 92% , који се утврђује на основу података које осигуравајуће куће достављају
Народној банци Србије, Сектору за послове надзора над обављањем делатности
осигурања, одељење за актуарске послове и статистику извештај – Број штета по
друштвима за осигурање у 2018. години
Коефицијент ажурности израчунава се по следећој формули:
Коефицијент ажурности =

(А+Б) х 100 , где је
(Ц+Д)

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/19 18/98

А = број решених штета у 2018. години,
Б = број одбијених и сторнираних штета у 2018. години
Ц = број пријављених штета у 2018. години,
Д = број резервисаних штета на крају 2017. године,
* У случају подношења понуде од стране групе понуђача за потребе пондерисања
понуде узеће се у обзир заједничка ажурност групе понуђача и то тако што се износи
ставки А, Б, Ц и Д сваког члана групе уносе у формулу и заједно израчунавају
(Пример: уколико групу понуђача чине два члана, Ажурност у решавању штета биће
одређена према следећој формули:
(А1+А2+ Б1+Б2)
% ажурности у решавању штета = ----------------------- х 100, где је
(Ц1+Ц2+ Д1+Д2)
A1 = број решених штета у 2018. години једног члана групе
А2 = број решених штета у 2018. години другог члана групе итд.
2) Да понуђач има неопходан технички капацитет:
Да је процес рада (пословања) понуђача усаглашен са захтевима стандарда
ISO 9001 (Систем менаџмента квалитета),
ISO 10002 (Менаџмент квалитетом – Задовољство корисника – Поступање са
приговорима)
3) Да понуђач има неопходан финансијски капацитет:
Да понуђач на дан 31.12.2018. године располаже апсолутном разликом између
расположиве и захтеване маргине солвентности за неживотна осигурања у минималном
износу од 3.000.000.000,00 динара.
За партију 3 додатни услови су :
1) Да понуђач има неопходан финансијски капацитет:
Услов: Да понуђач на дан 31.12.2018. години располаже апсолутном разликом између
расположиве и захтеване маргине солвентности
за неживотна осигурања у
минималном износу од 3.000.000.000,00 динара.
Доказ : Образац Адекватност капитала за неживотна осигурања, стање на дан
31.12.2018. Образац АК-НО/RE.
2) Да понуђач има неопходан пословни капацитет:
Услов: Неопходан пословни капацитет - да понуђач има исказан коефицијент
ажурности у решавању штета за 2018. годину већи од 92%, који се утврђује на основу
података које осигуравајуће куће достављају Народној банци Србије – Сектору за
послове надзора над обављањем делатности осигурања,одељење за актуарске послове и
статистику, односно извештај – Број штета по друштвима за осигурање у 2018. години
Коефицијент ажурности израчунава се по следећој формули:
Коефицијент ажурности = (А+Б)х 100 , где је
(Ц+Д)
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А = број решених штета у 2018. години,
Б = број одбијених и сторнираних штета у 2018. години
Ц = број пријављених штета у 2018. години,
Д = број резервисаних штета на крају 2017. године,
Напомена: У случају подношења понуде од стране групе понуђача за потребе
пондерисања понуде узеће се у обзир заједничка ажурност групе понуђача и то тако
што се износи ставки А, Б, Ц и Д сваког члана групе уносе у формулу и заједно
израчунавају
(Пример: уколико групу понуђача чине два члана, Ажурност у решавању штета биће
одређена према следећој формули:
% ажурности у решавању штета =

(А1+А2+ Б1+Б2)
----------------------- х 100, где је
(Ц1+Ц2+ Д1+Д2)

A1 = број решених штета у 2018. години једног члана групе
А2 = број решених штета у 2018. години другог члана групе итд.
3) Да понуђач има неопходан технички капацитет:
Услов: Да је процес рада (пословања) понуђача усаглашен са захтевима стандарда:
ISO 9001 (Систем менаџмента квалитета),
ISO 10002 ( Менаџмент квалитетом – Задовољство корисника – Поступање са
приговорима ) и
ISO 27001 ( Систем управљања безбедношћу информација )
Доказ: Копије тражених сертификата

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10%
укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог
услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке.

1.5.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим
се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан
је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 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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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
За партије 1, 2, 4, 5, 6 и 7:
1) За додатни услов под тачком 1. понуђач мора да достави:
Извештај „Број штета по друштвима за осигурање у 2018. години, са веб
сајта НБС (www.nbs.rs) Надзор осигурања – пословање друштва за
осигурање – годишњи извештаји.
2) За додатни услов под тачком 2. понуђач мора да достави:
Копије важећих сертификата о усаглашености са захтевима стандарда
ISO 9001 и ISO 10002
3) За додатни услов под тачком 3. понуђач мора да достави:
Образац Адекватност капитала за неживотна осигурања, стање на дан
31.12.2018. године, Образац AK-HO/RE.
За партију 3:
1) За додатни услов под тачком 1. понуђач мора да достави:
Доказ : Образац Адекватност капитала за неживотна осигурања, стање на
дан 31.12.2018. Образац АК-НО/RE.
2) За додатни услов под тачком 2. понуђач мора да достави: Извештај
Народне банке Србије – Сектор за послове надзора над обављањем
делатности осигурања, одељење за актуарске послове и статистику,
односно извештај – Број штета по друштвима за осигурање у 2018.
години.
3) За додатни услов под тачком 3. понуђач мора да достави:
Доказ: Копије тражених сертификата
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. Сви
чланови групе понуђача су дужни да доставе доказ за додатни услов под тачком 1.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,
а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, 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 на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
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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.
Докази који су јавно доступни на интернету –
Понуђач није дужан да доставља доказе који су
страницама надлежних органа. Науручилац
неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
ако понуђач наведе у понуди интернет страницу
тражени у оквиру услова јавно доступни.

јавно доступни на интернет
неће одбити понуду као
конкурсном документацијом
на којој су подаци који су

РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ –
Лице уписано у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није
дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из
тачке 1-4, у складу са чланом 78 став 5 Закона о јавним набавкама.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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VI 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.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈП ''Скијалишта Србије'', Милутина Миланковића 9,
11070 Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – услуге осигурања
имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', број партије____, ЈН бр. 56/19 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
04.02.2020. године до 12 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 наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 04.02.2020. године у 12:30 часова на адреси ЈП ''Скијалишта Србије'' Милутина
Миланковића 9, 11070 Нови Београд, у просторији наручиоца, а у присуству чланова
Комисије за предметну јавну набавку.
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуде.
Понуда мора да садржи:
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде за сваку партију посебно;
• Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико
понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу;
• Попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је
учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача;
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• Доказе о испуњености услова из члана 77. ЗЈН, наведене у Упутству како се
доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН;
• Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора за сваку партију посебно;
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене за сваку партију
посебно;
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде (није
обавезно);
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди;
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка је обликована у седам партија, и то:
Бр.
Назив партије (предмет)
партије
Осигурање лица од последице несрећног
1
случаја (сви радници на одређено и
неодређено време, према службеној
евиденцији ЈП Скијалишта Србије)
Осигурање
опште
одговорности
у
2
делатности ЈП Скијалишта Србије

3
4

5
6

Назив и ознака из општег
речника набавке
66512100 услуге осигурања
од незгоде
66516400 услуге осигурања
од опште одговорности

Осигурање имовине ЈП Скијалишта Србије 66515200 услуге осигурања
имовине
Осигурање лица која поседују уредно 66512100 услуге осигурања
издату возну карту ski pass, од последица од незгоде
несрећног случаја (незгоде)
Осигурање трактора гусеничара- табача 66515100 услуге осигурања
снега од ризика пожара
од пожара
Осигурање новца и других вредносних 66515200 услуге осигурања
пошиљки
имовине

Осигурање
електронских
рачунара, 66515200 услуге осигурања
7
процесора и сличних уређаја
имовине
Напомена:
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку
или само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.0
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП ''Скијалишта Србије'',
Милутина Миланковића 9, 11070 Нови Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – услуге осигурања имовине и лица ЈП
''Скијалишта Србије'', ЈН бр. 56/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – услуге осигурања имовине и лица ЈП
''Скијалишта Србије'', ЈН бр. 56/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку – услуге осигурања имовине и лица ЈП
''Скијалишта Србије'', ЈН бр. 56/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – услуге осигурања имовине и лица ЈП
''Скијалишта Србије'', ЈН бр. 56/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. 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 (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) 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 који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, 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.
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Закона и то
податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања.
Годишња премија осигурања се плаћа у 12 једнаких месечних рата за Партије 1, 2, 3, 5,
6 и 7.
За партију 4 – плаћање је месечно након достављања обавештења од стране
Осигураника о укупној бруто цени и броју продатих ски карата за предходни месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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 на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима без пно, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
За Партију 4 – висина премије мора бити исказана у % од бруто продајне цене ski pass
карте.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/19 27/98

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
У предметној набавци наручилац не захтева наведено.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: ЈП
Скијалишта Србије, Милутина Миланковића 9, Нови Београд, електронске поште на
e-mail marina.aksentijevic@skijalistasrbije.rs,тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде и може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 56/19”.
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.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за оцењивање понуда за партије 1,2,5,6 и 7 је:
„Најнижа понуђена цена (месечна премија)“.
Висина месечне премије: максимално 100 пондера
Број пондера се израчунава по формули:
минимална понуђена премија / понуђена премија * 100
Критеријум за партије 3 и 4 је:
„Економски најповољнија понуда“, са елементима критеријума:
Елементи критеријума:
Ред.
Бр.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
Висина месечне премије
1.
Бесповратна улагања у превентиву
2.

Максималан
број пондера
70 пондера
30 пондера

1. Висина месечне премије: максимално 70 пондера
Број пондера се израчунава по формули:
минимална понуђена премија / понуђена премија * 70
2. Бесповратна улагања у превентиву: максимално 30 пондера
Износ улагања у висини од 15,1% премије...............................30 пондера
Износ улагања у висини од 10,1 - 15% премије........................20 пондера
Износ улагања у висини од 10% и мањој од 10% премије.........0 пондера
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (премију) из обрасца понуде
без пно или исти број пондера, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену (премију) или
исти број пондера. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су
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исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију/чинију, одакле ће
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
17. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XII конкурсне документације).
18. 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.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог
закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. 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 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. овог члана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње
наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Захтев за заштиту права обавезно мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац
ће такав захтев одбацити закључком.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 120.000 динара.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту права мора
да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(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 захтев за 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
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захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
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.
Сва упутства, као и примере и начин попуњавања уплатнице, детаљно се могу видети
на званичној web страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен 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.
21. УПОТРЕБА ПЕЧАТА -ОБАВЕШТЕЊЕ
Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1
Понуда бр ________________ од _____________201___ године, за јавну набавку
осигурање лица од последице несрећног случаја (сви радници на одређено и
неодређено време, према службеној евиденцији ЈП ''Скијалишта Србије''), ЈН број 56/19
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 - Осигурање лица од последице
несрећног случаја (сви радници на одређено и неодређено време, према службеној
евиденцији ЈП ''Скијалишта Србије''), ЈН број 56/19.

Висина премије осигурања на месечном _____________ динара без пно
нивоу без пно:
Висина премије осигурања за период од
годину дана без пно:
_____________ динара без пно
Начин плаћања:

Годишња премија осигурања се
плаћа у 12 једнаких месечних рата.

Рок важења понуде (минимум 90 дана):

__________ дана од дана отварања
понуде.

Потпис одговорног лица
ДАТУМ
М.П.
___________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2
Понуда бр ________________ од ______________201__ године, за јавну набавку
осигурање опште одговорности у делатности ЈП ''Скијалишта Србије'', ЈН број 56/19.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/19 39/98

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 - Осигурање опште одговорности
у делатности ЈП ''Скијалишта Србије'', ЈН број 56/19.

Висина премије осигурања на месечном
нивоу без пно:
_____________ динара без пно
Висина премије осигурања за период од
годину дана без пно:
_____________ динара без пно
Начин плаћања:

Годишња премија осигурања се плаћа
у 12 једнаких месечних рата.

Рок важења понуде (минимум 90 дана):

__________ дана од дана отварања
понуде.
Потпис одговорног лица

ДАТУМ
М.П.
___________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/19 40/98

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 3
Понуда бр ______________од _____________201___ године, за јавну набавку
осигурање имовине ЈП ''Скијалишта Србије'', ЈН број 56/19
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 3 - Осигурање имовине ЈП
''Скијалишта Србије'', ЈН број 56/19.

Висина премије осигурања на месечном
нивоу без пно:
_____________ динара без пно
Висина премије осигурања за период од
годину дана без пно:
_____________ динара без пно
Бесповратна улагања у превентиву

Износ улагања у висини од ____%
премије

Начин плаћања:

Годишња премија осигурања се плаћа
у 12 једнаких месечних рата.

Рок важења понуде (минимум 90 дана):

__________ дана од дана отварања
понуде.

Потпис одговорног лица
ДАТУМ
М.П.
___________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 4
Понуда бр ________________ од ______________201__ године, за јавну набавку
осигурање лица која поседују уредно издату возну карту ski pass, од последица
несрећног случаја (незгоде), ЈН број 56/19
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 4 - Осигурање лица која поседују
уредно издату возну карту ski pass, од последица несрећног случаја (незгоде), ЈН број
56/19.

Висина премије осигурања на месечном _____________% од бруто продајне
нивоу без пно:
цене ski pass карте.

Бесповратна улагања у превентиву

Износ улагања у висини од ____%
премије
Плаћање
је
месечно
након
достављања обавештења од стране
Осигураника о укупној бруто цени и
броју продатих ски карата за
предходни месец

Начин плаћања:

Рок важења понуде (минимум 90 дана):

__________ дана од дана отварања
понуде.

Потпис одговорног лица
ДАТУМ
М.П.
___________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 5
Понуда бр ________________ од _______________201___ године, за јавну набавку
осигурање трактора гусеничара за уређење снежних терена - табача снега од ризика
пожара, ЈН број 56/19
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
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/19 49/98

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 5 - Осигурање табача снега од
ризика пожара, ЈН број 56/19

Висина премије осигурања на месечном
нивоу без пно:
_____________ динара без пно
Висина премије осигурања за период од
годину дана без пно:
_____________ динара без пно
Годишња премија осигурања се плаћа
у 12 једнаких месечних рата.

Начин плаћања:
Рок важења понуде (минимум 90 дана):

__________ дана од дана отварања
понуде.

Потпис одговорног лица
ДАТУМ
М.П.
___________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 6
Понуда бр ________________ од ______________201__, за јавну набавку осигурање
новца и других средстава плаћања, ЈН број 56/19
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
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/19 53/98

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 6 - Осигурање новца и других
вредносних пошиљки, ЈН број 56/19

Висина премије осигурања на месечном
нивоу без пно:
_____________ динара без пно
Висина премије осигурања за период од
годину дана без пно:
_____________ динара без пно
Начин плаћања:

Годишња премија осигурања се плаћа
у 12 једнаких месечних рата.

Рок важења понуде (минимум 90 дана):

__________ дана од дана отварања
понуде.

Потпис одговорног лица
ДАТУМ
М.П.
___________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 7
Понуда бр ________________ од _______________201__ године, за јавну набавку
осигурања електронских рачунара, процесора и сличних уређаја, ЈН број 56/19
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
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/19 57/98

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ 7 - Осигурање електронских
рачунара, процесора и сличних уређаја, ЈН број 56/19.

Висина премије осигурања на месечном
нивоу без пно:
_____________ динара без пно
Висина премије осигурања за период од
годину дана без пно:
_____________ динара без пно
Годишња премија осигурања се плаћа
у 12 једнаких месечних рата.

Начин плаћања:
Рок важења понуде (минимум 90 дана):

__________ дана од дана отварања
понуде.

Потпис одговорног лица
ДАТУМ
М.П.
___________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦЕ
НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА, ПАРТИЈА 1
Закључен између:
Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина
Миланковића 9, ПИБ 104521515, матични број 20183390, које заступа директор Дејан
Ћика (у даљем тексту ОСИГУРАНИК )
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________ ПИБ ________________________, матични
број_______________које заступа директор __________________________ (у даљем
тексту ОСИГУРАВАЧ ).
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Осигураник, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр.124/12, 14/15, 68/15) и Одлуке о покретању поступка бр.
2648 од 05.12.2019. године спровео отворени поступак за јавну набавку услуга
осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', обликован по партијама, број
набавке 56/19;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________201___.
године, заведена код Осигураника под бројем //////// од /////////// 201___. године, која је
саставни део овог уговора и налази се у прилогу истог;
-да је понуда Осигуравача са подизвођачем _____________________________, односно
заједничка понуда ___________________________________________, у складу са
споразумом о заједничком наступању (попуњава се само у случају да понуђач наступа
са подизвођачем ,односно у случају заједничке понуде);
-да је Осигураник, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр. //////// од ////////201___. године, којом је изабрао Осигуравача за
набавку услуга за Партију 1 – осигурање лица од последице несрећног случаја
(незгоде).
Предмет уговора
Члан 1.
Осигураник се обавезује, а Осигуравач прихвата да осигура лица – све раднике на
одређено и неодређено време према службеној евиденцији ЈП ''Скијалишта Србије'', од
последице несрећног случаја (незгоде), у складу са Конкурсном документацијом
Осигураника бр. ///// од ///////.201___. године и Понудом Осигуравача бр. _________ од
________.201_____. године, које чине саставни део овог уговора и налази се у прилогу
истог.
У случају да Осигуравач, у току важења овог уговора, ангажује раднике на одређено
време, Осигураник се обавезује да та лица осигура по истим условима одређеним овим
уговором.
Осигурање важи и изван вршења редовног занимања свих 24 сата дневно.
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Цена
Члан 2.
Висина месечне премије осигурања запослених лица од поседица несрећног случаја
(незгоде) износи _____________ динара без пно, што износи укупно ____________
динара без пно на годишњем нивоу.
Висина премије не може да се мења.
Осигуране суме
Члан 3.
Осигуравач се обавезује да на име осигураног лица од последица несрећног случаја
(незгоде), исплати Осигуранику следећу надокнаду:
1.200.000,00 динара за случај инвалидитета 100%, а сразмерно мањи износ за ниже
проценте инвалидитета;
800.000,00 динара за случај смрти услед незгоде;
400.000,00 динара за случај смрти услед болести;
100.000,00 динара за случај теже болести;
50.000,00 динара за случај хирушке интервенције;
150,00 динара дневна надокнада.
Начин плаћања
Члан 4.
Укупну годишњу премију осигурања из члана 2. овог уговора, плаћа Осигураник у 12
једнаких месечних рата.
Рок
Члан 5.
Осигуравач је у обавези да Осигуранику исплати накнаду штете, у року од 14 дана, од
дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора Осигуранику достави списак
потребне документације за пријаву штете.
Остали документи који Осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка из
претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок за
продужење рока од 14 дана од дана пријаве штете.
У случају доцње у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на
неисплаћени износ.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације накнаде из осигурања,
достави један примерак обрачуна накнаде на адресу Осигураника.
Раскид уговора
Члан 6.
Свака од уговорних страна може једнострано, раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе,
писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 30 дана.
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Спорови
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором. У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред стварно надлежним
судом у Београду.
Завршне одредбе
Члан 8.
Уговор се закључује на период од годину дана са почетком покрића од 01.03.2020.
године.
Истовремено са потписивањем уговора уговарачи су се споразумели да ће потписати и
полисе осигурања за све осигуране ризике. Полисе осигурања морају бити у складу са
Понудом Осигуравача, бр. ________ од _______.201___. године и овим уговором.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Општи услови осигурања. У случају неслагања неке одредбе
Општих или посебних услова осигурања и неке одредбе полисе, примениће се одредбе
полисе.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) добија
Осигураник, а 2 (два) Осигуравач.

ЗА ОСИГУРАНИКА
ДИРЕКТОР

ЗА ОСИГУРАВАЧА
ДИРЕКТОР

Дејан Ћика

__________________________

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну
модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда
ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о
јавним набавкама.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ, ПАРТИЈА 2
Закључен између:
Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина
Миланковића 9, ПИБ 104521515, матични број 20183390, које заступа директор Дејан
Ћика (у даљем тексту ОСИГУРАНИК )
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________ ПИБ ________________________, матични
број_______________које заступа директор __________________________ (у даљем
тексту ОСИГУРАВАЧ ).
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Осигураник, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр.124/12, 14/15, 68/15) и Одлуке о покретању поступка бр.
2648 од 05.12.2019. године спровео отворени поступак за јавну набавку услуга
осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', обликован по партијама, број
набавке 56/19;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________201__. године,
заведена код Осигураника под бројем /////// од //////// 201___. године, која је саставни
део овог уговора и налази се у прилогу истог;
-да је понуда Осигуравача са подизвођачем _____________________________, односно
заједничка понуда ___________________________________________, у складу са
споразумом о заједничком наступању (попуњава се само у случају да понуђач наступа
са подизвођачем ,односно у случају заједничке понуде);
-да је Осигураник, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр. ////// од /////////// 201__. године, којом је изабрао Осигуравача за
набавку услуга за Партију 2 - осигурања опште одговорности у делатности ЈП
''Скијалишта Србије''.
Предмет уговора
Члан 1.
Осигураник се обавезује, а Осигуравач прихвата да осигура грађанско-правну
одговорност Осигураника за штете проузроковане смрћу, повредом тела или здравља
као и уништењем или оштећењем ствари трећег лица, у складу са Конкурсном
документацијом Осигураника бр. ///// од ///////.201__. године и Понудом Осигуравача бр.
_________ од ________.201___. године, које чине саставни део овог уговора и налазе се
у прилогу истог.
Члан 2.
Осигурањем из члана 1. овог уговора покривена је одговорност за штету која је
причињена трећем лицу делатношћу, односно занимањем или понашањем Осигураника
или поседовањем покретне и непокретне имовине.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/19 64/98

Покриће за изворе опасности
Члан 3.
Уговара се покриће за све изворе опасности , наведене у техничкој спецификацији из
конкурсне документације.
У овај вид осигурања од одговорности су укључени и сви запослени на одређено и
неодређено време, по службеној евиденцији ЈП ''Скијалишта Србије''.
Јединствена сума осигурања за лица и ствари - 1.500.000,00 динара. Максимална
обавеза Осигуравача по штетном догађају је уговорена сума осигурања, а у току године
осигурања четвороструки износ уговорене суме осигурања.
Премија
Члан 4.
Висина месечне премије осигурања одговорности износи ________ динара без пно,
што износи укупно ___________ динара без пно на годишњем нивоу.
Висина премије не може да се мења.
Начин плаћања
Члан 5.
Укупну годишњу премију осигурања из члана 4. овог уговора, плаћа Осигураник у 12
једнаких месечних рата.
Рок
Члан 6.
Осигуравач је у обавези да Осигуранику исплати накнаду штете, у року од 14 дана, од
дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора Осигуранику достави списак
потребне документације за пријаву штете.
Остали документи који осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка из
претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок за
продужење рока од 14 дана од дана пријаве штете.
У случају доцње, у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на
неисплаћени износ.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације накнаде из осигурања,
достави један примерак обрачуна накнаде на адресу Осигураника.
Раскид уговора
Члан 7.
Свака од уговорних страна може једнострано, раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе,
писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 30 дана.
Спорови
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором.
У случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред стварно
надлежним судом у Београду.
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Завршне одредбе
Члан 9.
Уговор се закључује на период од годину дана са почетком покрића од 01.03.2020.
године.
Истовремено са потписивањем уговора уговарачи су се споразумели да ће потписати и
полисе осигурања за све осигуране ризике. Полисе осигурања морају бити у складу са
Понудом Осигуравача, бр. ________ од _______.201___. године и овим уговором.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Општи услови осигурања. У случају неслагања неке одредбе
Општих или посебних услова осигурања и неке одредбе полисе, примениће се одредбе
полисе.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) добија
Осигураник, а 2 (два) Осигуравач.

ЗА ОСИГУРАНИКА
ДИРЕКТОР

ЗА ОСИГУРАВАЧА
ДИРЕКТОР

Дејан Ћика

__________________________

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну
модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда
ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о
јавним набавкама.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 3
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ ЈП ''СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ'',
ПАРТИЈА 3
Закључен између:
Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина
Миланковића 9, ПИБ 104521515, матични број 20183390, које заступа директор Дејан
Ћика (у даљем тексту ОСИГУРАНИК )
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________ ПИБ ________________________, матични
број_______________које заступа директор __________________________ (у даљем
тексту ОСИГУРАВАЧ ).
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Осигураник, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр.124/12, 14/15, 68/15) и Одлуке о покретању поступка бр.
2648 од 05.12.2019. године спровео отворени поступак за јавну набавку услуга
осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', обликован по партијама, број
набавке 56/19;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________201__. године,
заведена код Осигураника под бројем ---- од --------- 201___. године, која је саставни
део овог уговора и налази се у прилогу истог;
-да је понуда Осигуравача са подизвођачем _____________________________, односно
заједничка понуда ___________________________________________, у складу са
споразумом о заједничком наступању (попуњава се само у случају да понуђач наступа
са подизвођачем ,односно у случају заједничке понуде);
-да је Осигураник, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр. ------ од ----201___. године, којом је изабрао Осигуравача за набавку
услуга осигурања за Партију 3 – осигурање имовине.
Предмет уговора
Члан 1.
Осигураник се обавезује, а Осигуравач прихвата да осигура имовину - грађевинске
објекте и опрему и инвестиције у току у грађевинске објекте, у складу са Конкурсном
документацијом Осигураника бр. ///// од ///////.201__. године и Понудом Осигуравача бр.
_________ од ________.201__. године, које чине саставни део овог уговора и налазе се
у прилогу истог.
Премија
Члан 2.
Висина месечне премије осигурања износи ______________ динара без пно, што
износи укупно ___________ динара без пно на годишњем нивоу.
Висина премије не може да се мења.
Висина премије осигурања не може да се мења, али може да се усклађује са променом
вредности добара која су осигурана, тако што ће се вршити усклађивање података о
вредности из биланса уз коришћење истих процената за утврђивање висине премије
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који су коришћени код сачињавања Понуде Осигуравача бр.
__________ од
________.201__. године.
Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин, како је исказао у
Понуди бр. _________ од ______.201___. године, осигура и новостечену имовину
Осигураника у време трајања овог уговора.
Начин плаћања премије
Члан 3.
Укупну годишњу премију осигурања из члана 2 овог уговора, плаћа Осигураник у 12
једнаких месечних рата.
Обавезе Осигураника
Члан 4.
Осигураник се обавезује да:
- пријави све околности које су му познате или му нису могле остати непознате, а које
могу бити од утицаја на процену ризика, као и да писмено обавести Осигуравача о
свакој промени околности која може бити од утицаја за оцену ризика;
- у циљу заштите осигуране имовине предузме заштитне мере и да се као добар
привредник стара о својој имовини;
- предузме све што може да спречи или смањи штету, у моменту наступања осигураног
случаја;
- обавести Осигуравача у писменом облику о настанку осигураног случаја, најдаље у
року од 3 дана од кад је за то сазнао;
- у моменту наступања осигураног случаја предузме и друге активности предвиђене
уговором о осигурању и условима осигурања, као што су: пријава полицији,
ненапуштање места незгоде и сл.
Улагање у превентиву Осигураника
Члан 5.
Осигуравач се обавезује да износ од ____ % премије на годишњем нивоу, без
обрачунатог пореза на неживотна осигурања, улаже у превентиву Осигураника
(пројектовање противпожарне или противпровалне сигнализације, процену
безбедоносних ризика, испоруку и уградњу опреме противпожарне и противпровалне
сигнализације и сл.)
Рок извршења услуге
Члан 6.
Осигуравач је у обавези да Осигуранику исплати накнаду штете, у року од 14 дана, од
дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора Осигуранику достави списак
потребне документације за пријаву штете, за сваки ризик.
Остали документи који Осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка из
претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок за
продужење рока од 14 дана од дана пријаве штете.
У случају доцње у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на
неисплаћени износ.
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Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације штете, достави један
примерак обрачуна накнаде на адресу Осигураника.
Трошкови спасавања
Члан 7.
Осигуравач је дужан да надокнади трошкове спасавања осигуране ствари уколико их је
било.
Раскид уговора
Члан 8.
Свака од уговорних страна може једнострано, раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе,
писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 30 дана.
Спорови
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором.У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред стварно надлежним
судом у Београду.
Завршне одредбе
Члан 10.
Уговор се закључује на период од годину дана са почетком покрића од 01.03.2020.
године.
Истовремено са потписивањем уговора уговарачи су се споразумели да ће потписати и
полисе осигурања за све осигуране ризике. Полисе осигурања морају бити у складу са
Понудом Осигуравача, бр. ________ од _______.201___. године и овим уговором.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Општи услови осигурања. У случају неслагања неке одредбе
Општих или посебних услова осигурања и неке одредбе полисе, примениће се одредбе
полисе.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) добија
Осигураник, а 2 (два) Осигуравач.
ЗА ОСИГУРАНИКА
ДИРЕКТОР

ЗА ОСИГУРАВАЧА
ДИРЕКТОР

Дејан Ћика

__________________________

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну
модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда
ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о
јавним набавкама.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 4
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ЛИЦА КОЈА ПОСЕДУЈУ УРЕДНО ИЗДАТУ
ВОЗНУ КАРТУ (SKI PASS) ОД ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
(НЕЗГОДЕ), ПАРТИЈА 4
Закључен између:
Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина
Миланковића 9, ПИБ 104521515, матични број 20183390, које заступа директора Дејан
Ћика (у даљем тексту ОСИГУРАНИК )
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________ ПИБ ________________________, матични
број_______________које заступа директор __________________________ (у даљем
тексту ОСИГУРАВАЧ ).
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Осигураник, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр.124/12, 14/15, 68/15) и Одлуке о покретању поступка бр.
2648 од 05.12.2019. године спровео отворени поступак за јавну набавку услуга
осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', обликован по партијама, број
набавке 56/19;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________201__. године,
заведена код Осигураника под бројем ///////// од /////// 201__. године, која је саставни део
овог уговора и налази се у прилогу истог;
-да је понуда Осигуравача са подизвођачем _____________________________, односно
заједничка понуда ___________________________________________, у складу са
споразумом о заједничком наступању (попуњава се само у случају да понуђач наступа
са подизвођачем ,односно у случају заједничке понуде);
-да је Осигураник, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр. ------ од ----201___. године, којом је изабрао Осигуравача за набавку
услуга за Партију 4 – осигурање лица која поседују уредно издату возну карту од
последице несрећног случаја (незгоде).
Предмет уговора
Члан 1.
Осигураник се обавезује, а Осигуравач прихвата да осигура лица која поседују уредно
издату возну карту /ski pass/ као и лицa узраста до 5 – година које је у пратњи
пунолетне особе и лица које користи ски стазу без ски карте ако постоји Одлука о
бесплатном скијању донета од стране ЈП „Скијалишта Србије“
од последице
несрећног случаја (незгоде) у складу са Конкурсном документацијом Осигураника бр.
////// од ////////.201___. године и Понудом Осигуравача бр. ________ од _______.201___
године које чине саставни део овог уговора.
Премија
Члан 2.
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Висина премије осигурања лица која поседују уредно издату возну карту (ski pass) од
последица несрећног случаја износи ________ од бруто продајне цене ski pass карте.
Висина премије не може да се мења.
Износ надокнаде
Члан 3.
Осигуравач се обавезује да на име осигураног лица које поседује уредно издату возну
карту (ski pass) од последице несрећног случаја (незгоде), исплати Осигуранику
следеће надокнаде:
250.000,00 динара за случај смрти услед незгоде;
500.000,00 динара за случај инвалидитета 100%, а сразмерно мањи износ за ниже
проценте инвалидитета;
100.000,00 динара за трошкове лечења.
Начин плаћања
Члан 4.
Осигураник се обавезује да најкасније до 15.- ог у месецу обавести Осигуравача о
укупној бруто цени и броју продатих ski pass карата, за претходни месец, ради
достављања обрачуна премије од стране Осигуравача у циљу измирења насталих
обвеза Осигураника.
Осигуравач не може унапред испостављати фактуру за претпостављени износ премије.
Плаћање премије је месечно након достављања обавештења од стране Осигураника о
укупној бруто цени и броју продатих ски карата за предходни месец
Рок
Члан 5.
Осигуравач је у обавези да Осигуранику исплати накнаду штете, у року од 14 дана, од
дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора Осигуранику достави списак
потребне документације за пријаву штете.
Остали документи који Осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка из
претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок за
продужење рока од 14 дана од дана пријаве штете.
У случају доцње, у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на
неисплаћени износ.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације накнаде из осигурања,
достави један примерак обрачуна накнаде на адресу Осигураника.
Улагање у превентиву Осигураника
Члан 6.
Осигуравач се обавезује да износ од ____ % премије на годишњем нивоу, без
обрачунатог пореза на неживотна осигурања, улаже у превентиву Осигураника
(пројектовање противпожарне или противпровалне сигнализације, процену
безбедоносних ризика, испоруку и уградњу опреме противпожарне и противпровалне
сигнализације и сл.) .
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Раскид уговора
Члан 7.
Свака од уговорних страна може једнострано, раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе,
писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 30 дана.
Спорови
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором.
У случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред стварно
надлежним судом у Београду.
Завршне одредбе
Члан 9.
Уговор се закључује на период од годину дана са почетком покрића од 01.03.2020.
године.
Истовремено са потписивањем уговора уговарачи су се споразумели да ће потписати и
полисе осигурања за све осигуране ризике. Полисе осигурања морају бити у складу са
Понудом Осигуравача, бр. ________ од _______.201___. године и овим уговором.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Општи услови осигурања. У случају неслагања неке одредбе
Општих или посебних услова осигурања и неке одредбе полисе, примениће се одредбе
полисе.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) добија
Осигураник, а 2 (два) Осигуравач.

ЗА ОСИГУРАНИКА
ДИРЕКТОР

ЗА ОСИГУРАВАЧА
ДИРЕКТОР

Дејан Ћика

__________________________

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну
модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда
ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о
јавним набавкама.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 5
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ТАБАЧА СНЕГА, ПАРТИЈА 5
Закључен између:
Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина
Миланковића 9, ПИБ 104521515, матични број 20183390, које заступа директор Дејан
Ћика (у даљем тексту ОСИГУРАНИК )
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________ ПИБ ________________________, матични
број_______________које заступа директор __________________________ (у даљем
тексту ОСИГУРАВАЧ ).
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Осигураник, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр.124/12, 14/15, 68/15) и Одлуке о покретању поступка бр.
2648 од 05.12.2019. године спровео отворени поступак за јавну набавку услуга
осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', обликован по партијама, број
набавке 56/19;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________201___.
године, заведена код Осигураника под бројем ///// од ///////// 201___. године, која је
саставни део овог уговора и налази се у прилогу истог;
-да је понуда Осигуравача са подизвођачем _____________________________, односно
заједничка понуда ___________________________________________, у складу са
споразумом о заједничком наступању (попуњава се само у случају да понуђач наступа
са подизвођачем ,односно у случају заједничке понуде);
-да је Осигураник, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр. ------ од ----201__. године, којом је изабрао Осигуравача за набавку
услуга осигурања за Партију 5 – осигурање табача снега.
Предмет уговора
Члан 1.
Осигураник се обавезује, а Осигуравач прихвата да осигура тракторе гусеничаре за
уређење снежних терена – табаче снега Осигураника и то у складу са условима за
осигурање од ризика пожара, без укључења додатних ризика, са откупом
амортизационе вредности код делимичне штете, у складу са Конкурсном
документацијом Осигураника бр. ////// од ////////.201__. године и Понудом Осигуравача
бр. ________ од _______.201__ године које чине саставни део овог уговора.
Премија
Члан 2.
Висина месечне премије осигурања износи _________ динара без пно, што износи
укупно __________ динара без пно на годишњем нивоу.
Висина премије не може да се мења.
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Начин плаћања
Члан 3.
Укупну годишњу премију осигурања из члана 2. овог уговора, плаћа Осигураник у 12
једнаких месечних рата.
Осигураник је дужан да плати износ из става 1. овог члана у року од 8 дана од дана
службеног пријема рачуна Осигуравача.
Обавезе осигураника
Члан 4.
ОСИГУРАНИК СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА:
- пријави све околности које су му познате или му нису могле остати непознате, а које
могу бити од утицаја на процену ризика, као и да писмено обавести Осигуравача о
свакој промени околности која може бити од утицаја за оцену ризика;
- у циљу заштите осигуране имовине предузме заштитне мере и да се као добар
привредник стара о својој имовини;
- предузме све што може да спречи или смањи штета, у моменту наступања осигураног
случаја;
- обавести Осигуравача у писменом облику о настанку осигураног случаја, најдаље у
року од 3 дана од кад је за то сазнао;
- у моменту наступања осигураног случаја предузме и друге активности предвиђене
уговором о осигурању и условима осигурања, као што су: пријава полицији,
ненапуштање места незгоде и сл.
Рок извршења услуге
Члан 5.
Осигуравач је у обавези да Осигуранику исплати накнаду штете, у року од 14 дана, од
дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора Осигуранику достави списак
потребне документације за пријаву штете, за сваки ризик.
Остали документи који Осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка из
претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок за
продужење рока од 14 дана од дана пријаве штете.
У случају доцње, у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на
неисплаћени износ.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације штете, достави један
примерак обрачуна накнаде на адресу Осигураника.
Трошкови спасавања
Члан 6.
Осигуравач је дужан да надокнади трошкове спасавања осигуране ствари уколико их је
било.
Раскид уговора
Члан 7.
Свака од уговорних страна може једнострано, раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе,
писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 30 дана.
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Спорови
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором. У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред стварно надлежним
судом у Београду.
Завршне одредбе
Члан 9.
Уговор се закључује на период од годину дана са почетком покрића од 01.03.2020.
године.
Истовремено са потписивањем уговора уговарачи су се споразумели да ће потписати и
полисе осигурања за све осигуране ризике. Полисе осигурања морају бити у складу са
Понудом Осигуравача, бр. ________ од _______.201___. године и овим уговором.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Општи услови осигурања. У случају неслагања неке одредбе
Општих или посебних услова осигурања и неке одредбе полисе, примениће се одредбе
полисе.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) добија
Осигураник, а 2 (два) Осигуравач.

ЗА ОСИГУРАНИКА
ДИРЕКТОР

ЗА ОСИГУРАВАЧА
ДИРЕКТОР

Дејан Ћика

__________________________

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну
модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда
ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о
јавним набавкама.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 6
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ НОВЦА И ДРУГИХ ВРЕДНОСНИХ ПОШИЉКИ,
ПАРТИЈА 6
Закључен између:
Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина
Миланковића 9, ПИБ 104521515, матични број 20183390, које заступа директор Дејан
Ћика (у даљем тексту ОСИГУРАНИК )
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________ ПИБ ________________________, матични
број_______________које заступа директор __________________________ (у даљем
тексту ОСИГУРАВАЧ ).
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Осигураник, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр.124/12, 14/15, 68/15) и Одлуке о покретању поступка бр.
2648 од 05.12.2019. године спровео отворени поступак за јавну набавку услуга
осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', обликован по партијама, број
набавке 56/19;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________201___.
године, заведена код Осигураника под бројем /////// од ///// 201__. године, која је
саставни део овог уговора и налази се у прилогу истог;
-да је понуда Осигуравача са подизвођачем _____________________________, односно
заједничка понуда ___________________________________________, у складу са
споразумом о заједничком наступању (попуњава се само у случају да понуђач наступа
са подизвођачем ,односно у случају заједничке понуде);
-да је Осигураник, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр. ------ од ----201__. године, којом је изабрао Осигуравача за набавку
услуга осигурања за Партију 6.
Предмет уговора
Члан 1.
Осигураник се обавезује, а Осигуравач прихвата да, по условима за осигурање од
провалне крађе и разбојништва, осигура транспорт новца и вредносних пошиљака на
релацијама и на начин у складу са Конкурсном документацијом Осигураника бр. ////// од
////////.201___. године и Понудом Осигуравача бр. ________ од _______.201__ године
које чине саставни део овог уговора.
Осигурање из става 1. овог члана Уговора обухвата и покриће за новац који се налази
на продајном месту.
Осигураник задржава право измене броја и места локације продајних места.
Премија
Члан 2.
Висина месечне премије осигурања износи _________ динара без пно, што износи
укупно _______________динара са пно на годишњем нивоу.
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Начин плаћања премије
Члан 3.
Укупну годишњу премију осигурања из члана 2. Овог уговора плаћа Осигураник у 12
једнаких месечних рата.
Обавезе осигураника
Члан 4.
Осигураник се обавезује да:
- пријави све околности које су му познате или му нису могле остати непознате, а које
могу бити од утицаја на процену ризика, као и да писмено обавести Осигуравача о
свакој промени околности која може бити од утицаја за оцену ризика;
- у циљу заштите осигуране имовине предузме заштитне мере и да се као добар
привредник стара о својој имовини;
- предузме све што може да спречи или смањи штету, у моменту наступања осигураног
случаја;
- обавести Осигуравача у писменом облику о настанку осигураног случаја, најдаље у
року од 3 дана од кад је за то сазнао;
- у моменту наступања осигураног случаја предузме и друге активности предвиђене
уговором о осигурању и условима осигурања, као што су: пријава полицији,
ненапуштање места незгоде и сл.
Рок извршења услуге
Члан 5.
Осигуравач је у обавези да исплати накнаду штете, у року од 14 дана, од дана пријаве
штете и достављања комплетне документације.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора Осигуранику достави списак
потребне документације за пријаву штете.
Остали документи који Осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка из
претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок за
продужење рока од 14 дана од дана пријаве штете.
У случају доцње у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на
неисплаћени износ.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације штете, достави један
примерак обрачуна накнаде на адресу Осигураника.
Трошкови спасавања
Члан 6.
Осигуравач је у дужан да надокнади трошкове спасавања осигуране ствари уколико их
је било.
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Раскид уговора
Члан 7.
Свака од уговорних страна може једнострано, раскинути Уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе,
писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 30 дана.
Спорови
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором. У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред стварно надлежним
судом у Београду.
Завршне одредбе
Члан 9.
Уговор се закључује на период од годину дана са почетком покрића од 01.03.2020.
године.
Истовремено са потписивањем уговора уговарачи су се споразумели да ће потписати и
полисе осигурања за све осигуране ризике. Полисе осигурања морају бити у складу са
Понудом Осигуравача, бр. ________ од _______.201___. године и овим уговором.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Општи услови осигурања. У случају неслагања неке одредбе
Општих или посебних услова осигурања и неке одредбе полисе, примениће се одредбе
полисе.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) добија
Осигураник, а 2 (два) Осигуравач.
ЗА ОСИГУРАНИКА
ДИРЕКТОР

ЗА ОСИГУРАВАЧА
ДИРЕКТОР

Дејан Ћика

__________________________

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну
модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда
ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о
јавним набавкама.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 7
УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНАРА, ПРОЦЕСОРА И
СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА, ПАРТИЈА 7
Закључен између:
Јавног предузећа "Скијалишта Србије", са седиштем у Новом Београду, Милутина
Миланковића 9, ПИБ 104521515, матични број 20183390, које заступа директор Дејан
Ћика (у даљем тексту ОСИГУРАНИК )
и
___________________________________ са седиштем у _______________, адреса
___________________________________ ПИБ ________________________, матични
број_______________које заступа директор __________________________ (у даљем
тексту ОСИГУРАВАЧ ).
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Осигураник, на основу члана 32. и 53. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр.124/12, 14/15, 68/15) и Одлуке о покретању поступка бр.
2648 од 05.12.2019. године спровео отворени поступак за јавну набавку услуга
осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', обликован по партијама, број
набавке 56/19;
-да је Осигуравач доставио своју Понуду број _________ од ___________201__. године,
заведена код Осигураника под бројем ---- од --------- 201__. године, која је саставни део
овог уговора и налази се у прилогу истог;
-да је понуда Осигуравача са подизвођачем _____________________________, односно
заједничка понуда ___________________________________________, у складу са
споразумом о заједничком наступању (попуњава се само у случају да понуђач наступа
са подизвођачем ,односно у случају заједничке понуде);
-да је Осигураник, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр. ------ од ----201___. године, којом је изабрао Осигуравача за набавку
услуга за Партију 7 – осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја.
Предмет уговора
Члан 1.
Осигураник се обавезује, а Осигуравач прихвата да осигура електронске рачунаре,
процесоре и сличне уређаје, у складу са Конкурсном документацијом Осигураника бр.
////// од ////////.201___. године и Понудом Осигуравача бр. ________ од _______.201__
године које чине саставни део овог уговора.
Премија
Члан 2.
Висина месечне премије осигурања износи ________ динара без пно, што износи
укупно ___________ динара без пно на годишњем нивоу.
Висина премије не може да се мења.
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Висина премије осигурања не може да се мења, али може да се усклађује са променом
вредности добара која су осигурана, тако што ће се вршити усклађивање података о
вредности из биланса уз коришћење истих процената за утврђивање висине премије
који су коришћени код сачињавања Понуде бр. ________ од ________.201__. године.
Осигуравач је у обавези да под истим условима и на исти начин, како је исказао у
понуди бр. _______ од ________.201__. године, осигура и новостечену имовину
Осигураника у време трајања овог уговора.
Начин плаћања премије
Члан 3.
Укупну годишњу премију осигурања из члана 2. овог уговора, плаћа Осигураник у 12
једнаких месечних рата.
Обавезе осигураника
Члан 4.
Осигураник се обавезује да:
- пријави све околности које су му познате или му нису могле остати непознате, а које
могу бити од утицаја на процену ризика, као и да писмено обавести Осигуравача о
свакој промени околности која може бити од утицаја за оцену ризика;
- у циљу заштите осигуране имовине предузме заштитне мере и да се као добар
привредник стара о својој имовини;
- предузме све што може да спречи или смањи штету, у моменту наступања осигураног
случаја;
- обавести Осигуравача у писменом облику о настанку осигураног случаја, најдаље у
року од 3 дана од кад је за то сазнао;
- у моменту наступања осигураног случаја предузме и друге активности предвиђене
уговором о осигурању и условима осигурања, као што су: пријава полицији,
ненапуштање места незгоде и сл.
Рок извршења услуге
Члан 5.
Осигуравач је у обавези да Осигуранику исплати накнаду штете, у року од 14 дана, од
дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Осигуравач је у обавези да приликом закључења уговора Осигуранику достави списак
потребне документације за пријаву штете, за сваки ризик.
Остали документи који Осигуравач накнадно затражи мимо достављеног списка из
претходног става, сматраће се додатном документацијом и неће бити узрок за
продужење рока од 14 дана од дана пријаве штете.
У случају доцње у исплати штете, обрачунава се законска затезна камата на
неисплаћени износ.
Осигуравач је у обавези да након сваке извршене ликвидације штете, достави један
примерак обрачуна накнаде на адресу Осигураника.
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Трошкови спасавања
Члан 6.
Осигуравач је у дужан да надокнади трошкове спасавања осигуране ствари уколико их
је било.
Раскид уговора
Члан 7.
Свака од уговорних страна може једнострано, раскинути Уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје Уговором преузете обавезе,
писменим захтевом једне од уговорних страна уз отказни рок од 30 дана.
Спорови
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором. У
случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред стварно надлежним
судом у Београду.
Завршне одредбе
Члан 9.
Уговор се закључује на период од годину дана са почетком покрића од 01.03.2020.
године.
Истовремено са потписивањем уговора уговарачи су се споразумели да ће потписати и
полисе осигурања за све осигуране ризике. Полисе осигурања морају бити у складу са
Понудом Осигуравача, бр. ________ од _______.201___. године и овим уговором.
За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и Општи услови осигурања. У случају неслагања неке одредбе
Општих или посебних услова осигурања и неке одредбе полисе, примениће се одредбе
полисе.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) добија
Осигураник, а 2 (два) Осигуравач.
ЗА ОСИГУРАНИКА
ДИРЕКТОРА

ЗА ОСИГУРАВАЧА
ДИРЕКТОР

Дејан Ћика

__________________________

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну
модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда
ће бити одбијена као неприхватљива у смислу одредаба чл. 106 став 1 тачка 5) Закона о
јавним набавкама
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, ПАРТИЈА 1

ВИСИНА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА НА МЕСЕЧНОМ
НИВОУ

____________________
дин. без ПНО

УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА

_____________________
дин. без ПНО

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА ОД
ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)
1

2

Смрт услед болести
(осигурана сума 400.000,00 динара)
Смрт услед незгоде
(осигурана сума 800.000,00 динара)

_____________________
дин. без ПНО

_____________________
дин. без ПНО

3

Инвалидитет 100% (осигурана сума 1.200.000,00
динара а сразмерно мањи износ за ниже проценте _____________________
инвалидитета)
дин. без ПНО

4

Теже болести
(осигурана сума 100.000,00 динара)

5

6

Хирушка интервенција
(осигурана сума 50.000,00 динара)

Дневна накнада
(осигурана сума 150,00 динара)

_____________________
дин. без ПНО

_____________________
дин. без ПНО

_____________________
дин. без ПНО

УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
(дин без ПНО)

_____________________
дин. без ПНО

Осигурава се 148+1 радника (на неодређено и одређено време). Осигурање временски
покрива свих 24 сата дневно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, ПАРТИЈА 2

ВИСИНА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА НА МЕСЕЧНОМ
НИВОУ

_____________________
дин. без ПНО

УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
_____________________
дин. без ПНО

ОСИГУРАЊЕ ОПШТЕ ОДГОВОРНОСТИ
1

Поседовање ски стаза ( ски центр Копаоник,
скијалиште Стара планина и скијалиште
Златибор)

_____________________
дин. без ПНО

Поседовање стаза за планински бициклизам

2

Поседовање ски лифтова и жичара ( ски
центар Копаоник, скијалиште Стара планина и
скијалиште Златибор)

_____________________
дин. без ПНО

Поседовање гондоле (скијалиште Стара
планина)

Поседовање инсталација за вештачко
оснежавање ( ски центр Копаоник,
3

4.

5.

скијалиште Стара планина и скијалиште
Златибор)

Адреналински садржаји(зип лине, боб,
тјубинг, покретна трака, планински
бициклизам, забавни парк, терени за мини
голф, мултифункционални терен,
вештачка стаза за скијање и сл.)
Уговорена сума осигурања (1.500.000,00
динара), а у току године осигурања
четвороструки износ уговорене суме
осигурања

_____________________
дин. без ПНО

_____________________
дин. без ПНО

_____________________
дин. без ПНО
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6.

Очекивани приход
(1.000.000,00 динара)

_____________________
дин. без ПНО

7.

Укључење у покриће запослених ЈП
«Скијалишта Србије» (на неодређено и
одређено време према службеној
евиденцији )

_____________________
дин. без ПНО

УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
(дин без ПНО)

_____________________
дин. без ПНО
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, ПАРТИЈА 3

Предмет

Набавна књиговодствена
вредност на дан
31.12.2018.год.

Премија динара
без пно

Премија динара
са пно

1. ПОЖАР И НЕКЕ ДРУГЕ ОПАСНОСТИ
Грађевински објекти

8.002.811.934,02

Инвестиције у току

735.473.405,37

Опрема

715.458.342,34

УКУПНО ЗА
ПОЖАР

9.453.743.681,73

2. ЛОМ МАШИНА И НЕКЕ ДРУГЕ
ОПАСНОСТИ
Опрема(машине,
уређаји, апарати)

707.315.163,34

Механичка опрема у саставу грађевинских објеката
на уговорену вредност
а) трафостанице
б)жичаре и ски
лифтови са водовима
ц)вештачко
оснежавање
д)гондола
е)компресорске
станице

249.584.440,00

3.045.370.719,25
1.603.839.024,00
432.521.842,04
45.250.000,00

ф)електро инсталације

20.000.000,00

г)инсталација грејања
х) водовод и
канализација

2.200.000,00

УКУПНО ЗА ЛОМ
МАШИНА

2.264.000,00

6.108.345.188,63
СВЕ УКУПНО 1 + 2 :

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 56/19 85/98

X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, ПАРТИЈА 4

ВИСИНА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА
% од бруто продајне
цене ski pass карте

ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА КОЈА ПОСЕДУЈУ УРЕДНО ИЗДАТУ ВОЗНУ
КАРТУ( SKI PASS) ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
(НЕЗГОДЕ)
1

Смрт услед незгоде
(осигурана сума 300.000,00 динара)
% од бруто продајне
цене ski pass карте

2

3

Инвалидитет 100% (осигурана сума 600.000,00
динара а сразмерно мањи износ за ниже проценте
инвалидитета)

_____________________
% од бруто продајне
цене ski pass карте

Трошкови лечења
(осигурана сума 100.000,00 динара)
% од бруто продајне
цене ski pass карте
УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
% од бруто продајне
цене ski pass карте

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, ПАРТИЈА 5
ТАБАЧИ СНЕГА
Осигурање од ризика пожара, без укључења додатних ризика са откупом амортизационе вредности код делимичне штете
Табела 1.
Набавна
Инв.
књиговодствена
Р.б.
Предмет осигурања
Нето премија
Порез
Премија са порезом
број
вредност
( у дин.)
002987
Tabač - PRINOTH
1
13.344.170,00
2
000389 Tabač PB – 260/30
1.973.850,00
3
000390 Tabač PB – 280/28
2.316.614,00
4
000775 Tabač PB – 280/29
2.399.350,00
5
002341 Tabač PB – 300/24
5.874.272,00
002342 Tabač PB – 300/25
6
6.039.744,00
7
002343 Tabač PB – 300/26
6.039.744,00
8
002340 Tabač PB – 300/35
6.146.119,00
9
000855 Tabač PB – 600/20
6.087.022,00
10 000856 Tabač PB – 600/21
6.087.022,00
11 002339 Tabač PB – 600/22
6.087.022,00
12 002338 Tabač PB – 600/23
6.087.022,00
13 002423 Tabač PB 100-100/33
7.268.968,00
14 003509 Tabač sa automatskim vitlom
42.467.674,00
15 003910 Tabač PB 600
44.507.122,00
УКУПНО:
162.725.715,00
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, ПАРТИЈА 6

ВИСИНА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА НА МЕСЕЧНОМ
НИВОУ

_____________________
дин. без ПНО

УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
_____________________
дин. без ПНО

ОСИГУРАЊЕ ТРАНСПОРТА НОВЦА
1

За време преноса и превоза
(од разбојништва и провалне крађе)
_____________________
дин. без ПНО

2

За време манипулације
_____________________
дин. без ПНО

3

Од провалне крађе док се налази у
сместишту (трезору,сефу и сл.)
_____________________
дин. без ПНО

УКУПНА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
(дин без ПНО)

_____________________
дин. без ПНО

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, ПАРТИЈА 7

КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ РАЧУНАРА, ПРОЦЕСОРА И
СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА

Предмет

ЕЛЕКТРОНСКИ
РАЧУНАРИ,
ПРОЦЕСОРИ И
СЛИЧНИ УРЕЂАЈИ

Датум:

Набавна
књиговодствена
вредност на дан
31.12.2018.год.

Премија
динара без пно

Премија
динара са пно

68.694.543,00 Динара

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА 1

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', бр.
56/19, ЗА ПАРТИЈУ 1, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', бр.
56/19, ЗА ПАРТИЈУ 2, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА 3
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', бр.
56/19, ЗА ПАРТИЈУ 3, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА 4

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', бр.
56/19, ЗА ПАРТИЈУ 4, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА 5

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', бр.
56/19, ЗА ПАРТИЈУ 5, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА 6
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', бр.
56/19, ЗА ПАРТИЈУ 6, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА 7
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', бр.
56/19, ЗА ПАРТИЈУ 7, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.
2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач............................................................. у поступку јавне набавке услуга
осигурања имовине и лица ЈП ''Скијалишта Србије'', бр. 56/19, обликовану по
партијама, поштовао је 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:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Напомена: овај образац се може корисити за све партије за које понуђач подноси
понуду.
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