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поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”
бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.2.8/2017, деловодни
број 283/2017 од 29.03.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
284/2017 од 29.03.2017.године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – услуга осигурања
ЈН бр. 1.2.8/2017
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“
Адреса: Мике Петровића Аласа 12-14, Београд, Винча
Интернет страница: www.nuklearniobjekti.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Контакт (лице или служба)

Лица (или служба) за контакт: Зоран Цинцовић, мастер екон., Е-mail адреса:
zoran.cincovic@nuklearniobjekti.rs, Зоран Богосављевић, дипл. екон., Е-mail адреса:
zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs
Факс 011/3408-556

4. Предмет набавке:
Предмет јавне набавке број 1.2.8/2017 је услуга – осигурања за потребе
ЈП „Нуклеарни објекти Србије“

Набавка је обликована по партијама:
1. Партија 1. Осигурање за покриће своје одговорности за нуклеарну штету
2. Партија 2. Осигурање одговорности за транспорт опасних материја, колективно
осигурање запослених од последица несрећног случаја, тежих болести, хирушких
интервенција и професионалних болести.

5. Назив и ознака из општег речника набавке:
Назив и ознака из општег речника набавке: 66510000- Набавка услуге осигурања
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Услуга осигурања је обликованa по врстама осигурања:
Партија

НАЗИВ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
Осигурање за покриће своје одговорности за нуклеарну штету.
Укупна сума осигурања по једном штетном догађају: 5.000.000 долара (Vienna
Convention on Civil Liability for Nuclear Damage – Србија је ратификовала конвенцију
2002 године)
Подлога:

1.

2.

Члан 73. Став 1. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА И О
НУКЛЕАРНОЈ СИГУРНОСТИ („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 93/2012):
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности мора закључити и одржавати
осигурање за покриће своје одговорности за нуклеарну штету.
Појмови и појашњења за нуклеарну штету:
ЗАКОН О ОДГОВОРНОСТИ ЗА НУКЛЕАРНЕ ШТЕТЕ ("Службени лист СФРЈ", бр.
22/1978 и 34/1979.)
Liability of the operator is limited in amount. Under the Vienna Convention the upper ceiling
for operator liability is not fixed**; but it may be limited by legislation in each State. The
lower limit may not be less than US$ 5 million. Under the 1960 Paris convention, liability is
limited to not more than 15 million Special Drawing Rights*** (SDRs – about US$ 23
million) and not less than SDR 5 million.
Осигурање од одговорности за штете настале у току транспорта опасног терета
Осигурање запослених од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у
вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.
Колективно осигурање од последица незгода и колективно осигурање за случај
тежих болести и хируршких интервенција
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1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА ПРИПРЕМИ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Понуда се доставља у папирној и електронској форми:


Папирна форма се креира на основу тендерске документације, оверава и доставља
потписана од стране законског заступника;

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.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да
поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Понуду доставити непосредно или путем поштена адресу: Јавно предузеће „Нуклеарни
објекти Србије“, 11351 Београд- Винча, ул. Мике Петровића Аласа 12-14, зграда бр.
48, са назнаком:“Понуда за ЈНМВ бр. 1.2.8/2017 услуге осигурања, партија1, партија2
(заокружити учешће на партији 1 или 2) НЕ ОТВАРАТИ „
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
датума (дана) и часа назначеног у Позиву за подношење понуда, то јест до: 08.05.2017.
године до 10:00 часова.
Отварање понуда је 08.05.2017. године у 11:00 часова
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки
28.04.2017. године и интернет страници наручиоца.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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4. 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 Наручиоца.
„Измена понуде за јавну набавку услуга осигурања , ЈН број 1.2.8/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга осигурања , ЈН број 1.2.8/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга осигурања , ЈН број 1.2.8/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга осигурања ЈН број 1.2.8/2017 - 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.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурснoj документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. 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. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и тo:
податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
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
конкурснoj документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши авансно за уговорну годину осигурања.
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.
8.3. Рок исплате осигуране суме
Рок исплате осигуране суме је максимално 14 дана од дана пријема уредне пријаве о
настанку осигураног случаја.
8.4. Период осигурања
Период осигурања је 15.05.2017. до 15.05.2018. године.
8.5. Време (рок) за излазак на терен ради извиђаја и процене штете не може бити дужи од
24 сата, а процена штете у року од 3 дана.
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9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима без пореза.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАVЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА
Подаци у вези са пореским обавезама могу се добити од Пореске управе, Саве
Машковића број 3-5, 11000 Београд, мејл: press@poreskauprava.gov.rs;
Подаци о заштити животне средине могу се добити од Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, Агенције за животну средину, Руже Јовановића 37а , 11160
Београд, мејл: office@sepa.gov.rs;
Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити на мејл
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина број 11,
11000 Београд, мејл: press@minrzs.gov.rs.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронском
поштом
на
е-маил:
zoran.cincovic@nuklearniobjekti.rs
,
zoran.bogosavljevic@nuklearniobjekti.rs , или факсом на број 011/3408-556, тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 1.2.8/2017 –
набавка услуга осигурања
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
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12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА
ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Одлука о избору најповољније понуде за јавну набавку услуга донеће се применом
критеријума: најнижа понућена цена (висина премије) за сваку партију посебно.
14. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
(Изјава понуђачао испуњавању услова из чл. 75. И 76. Закона, образац 3а).
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
zoran.cincovic@nukleraniobjekti.rs или препорученом пошиљком са повратницом.
Уколико се Захтев за заштиту права доставља електронским путем, достава се може
извршити сваког радног дана (понедељак-петак), од 08:00 до 15:00 часова.
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. ЗЈН-а
указао наручиоцу на евентуалне недостатке или неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног пасуса, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет Захтев за заштиту од стране
истог подносиоца Захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке, у складу са одредбама члана 150. ЗЈН-а.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтву за заштиту права
наведе да зауставља даље активности у поступку до доношења коначне одлуке
Захтев за заштиту права садржи:
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци коју је донео
наручилац у поступку јавне набавке;
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
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- чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
- потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара, у складу са чланом 156. Став 1. Тачка 2)
Закона
о јавним набавкама.
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 захтева за
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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.
Примерак правилног попуњеног налога за пренос и налога за уплату може се видети на
интернет презентацији Републичке комсије за заштиту права у поступцима јавних
набавки на следећем линку:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.

17. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Као средство обезбеђења којим понуђач обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку
јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза понуђач подноси меницу.
1)
Меница за повраћај аванса
Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, достави сопствену бланко меницу
са меничним овлашћењем за повраћај аванса , која се издаје на износ у висини од 100% од
уговорене вредности осигурања са обрачунатим порезом. Меница мора бити регистрована
у надлежном регистру Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање.Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. Картон депонованих потписа мора бити оверен
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од пословне банке са датумом који одговара тендеру не старији од два месеца пре
објављивања тендера.
Наручилац ће уновчити меницу дату за повраћај аванса у следећим случајевима:
- уколико понуђач не измири обавезе предвиђене конкурсном документацијом и
потписаним Уговором. Меницу за повраћај авансног плаћања изабрани Понуђач мора
да преда Наручиоцу приликом склапања уговора. Меницу за повраћај авансног
плаћања изабрани Понуђач подноси у бланко износу. Меница за повраћај авансног
плаћања траје све до извршења уговорне обавезе осигурања тј. најкасније до истека рока
од 30 (тридесет) дана од уговореног рока завршетка услуге осигурања с тим да
евентуални продужетак рока за услугом осигурања има за последицу и продужење рока
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок
за извршење услуге осигурања.
18. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. Наручилац задржава право да
одустане од предметне јавне набавке. Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне
набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за
доделу уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ.
Уколико две или више понуда имају исти број бодова, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који има већи проценат у ажурности исплате штете. Уколико ни
након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку
о додели уговора, 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 исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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20. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Образац

Попуњен

Изјава понуђачао испуњавању услова из чл. 75. и
76. Закона
Образац број 1. Подаци о понуђачу
Образац број 2. Образац понуде
Образац број 3. Рекапитулација по врстама
осигурања
Модел уговора:
Партија 1
Партија 2
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.
2 закона
Образац менице за повраћај авансног плаћања
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Непопуњен

2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
a.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
___________________________________________________ [навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке __________________________________________
________________________________________________________________________
[навести предмет јавне набавке] број _______ [навести редни број јавне набавке],
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Место и 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.
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b.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке _______________________________________
________________________________________________________________________
[навести предмет јавне набавке] број _______ [навести редни број јавне набавке],
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).
Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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3. ДОДАТНИ УСЛОВИ
У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне
набавке мора доказати:
а)
Финансијски капацитет :
Да је понуђач у току 2016. године имао приходе (фактурисану премију) по основу
осигурања опште одговорности од најмање 120.000.000,00 динара.
Доказ – Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
б)
Пословни капацитет :
Да је понуђач у току 2016. године закључио најмање 3 полисе осигурања опште
одговорности и/или одговорности у тoку oбaвљaњa дeлaтнoсти склaдиштeњa, трeтмaнa,
oдлaгaњa oпaснoг или нeoпaснoг oтпaдa и/или одговорности у тoку oбaвљaњa дeлaтнoсти
транспорта опасног терета у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају
третнамса сумом осигурања од најмање 120.000.000 динара.
Доказ – Копије полиса из 2016. године
У случају да понуду подноси група понуђача,
Додатне услове група понуђача испуњава заједно, док обавезне услове предвиђене чланом
75. Закона о јавним набавкама мора испуњавати сваки понуђач из групе понуђача.
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4. ОБРАЗАЦ БРОЈ 1- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга осигурања
ЈП „НУКЛЕАРНИ ОБЈЕКТИ СРБИЈЕ“
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно имепонуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
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
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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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Пословно име 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. ОБРАЗАЦ БРОЈ 2 - OБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ВИСИНА ПРЕМИЈЕ
ЗА ПЕРИОД ОД
ГОДИНУ ДАНА
Попуњава понуђач
услуге осигурања

Партија

НАЗИВ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

1.

Осигурање за покриће своје одговорности за нуклеарну
штету.
Укупна сума осигурања по једном штетном догађају:
5.000.000 долара (Vienna Convention on Civil Liability for
Nuclear Damage – Србија је ратификовала конвенцију
2002 године)
Подлога:
Члан 73. Став 1. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД
ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА И О НУКЛЕАРНОЈ
СИГУРНОСТИ („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и
93/2012):
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности
мора закључити и одржавати осигурање за покриће своје
одговорности за нуклеарну штету.
Појмови и појашњења за нуклеарну штету:
ЗАКОН О ОДГОВОРНОСТИ ЗА НУКЛЕАРНЕ ШТЕТЕ
("Службени лист СФРЈ", бр. 22/1978 и 34/1979.)

УКУПНА ПРЕМИЈА
ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ УСЛУГА ОСИГУРАЊА
УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ

Начин плаћања: плаћање премије осигурања Осигураник ће извршити
авансно уплатом 100% износа на рачун понуђача-осигуравача у року од 8 дана
од дана закључења уговора.
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда
Рок за исплату штете по основаном одштеном захтеву до 14 дана.
Потпис одговорног лица
понуђача:
М.П.
________________________
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ВИСИНА ПРЕМИЈЕ
ЗА ПЕРИОД ОД
ГОДИНУ ДАНА
Попуњава понуђач
услуге осигурања

Партија

НАЗИВ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

2.

Осигурање од одговорности за штете настале у току
транспорта опасног терета
Осигурање запослених од повреда на раду,
професионалних обољења и обољења у вези са радом,
ради обезбеђивања накнаде штете.
Колективно осигурање од последица незгода и
колективно осигурање за случај тежих болести и
хируршких интервенција

УКУПНА ПРЕМИЈА
ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ УСЛУГА ОСИГУРАЊА
УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ
Начин плаћања: плаћање премије осигурања Осигураник ће извршити
авансно уплатом 100% износа на рачун понуђача-осигуравача у року од 8 дана
од дана закључења уговора.
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда
Рок за исплату штете по основаном одштеном захтеву до 14 дана.
Потпис одговорног лица
понуђача:
М.П.
________________________
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6. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Техничка спецификација је обликована по партијама:
1. Партија 1. Осигурање за покриће своје одговорности за нуклеарну штету
2. Партија 2. Осигурање одговорности за транспорт опасних материја, колективно
осигурање запослених од последица несрећног случаја, тежих болести, хирушких
интервенција и професионаланих болести.

1. Партија 1.
1. Осигурање за покриће своје одговорности за нуклеарну штету
Осигурање oдговорности зa штeтe нaстaлe у тoку oбaвљaњa дeлaтнoсти
складиштења радиоактивног отпада за штете услед смрти, повреде тела или
здравља, као и оштећења или уништења ствари трећих лица и загађења животне
средине
Законска грађанска одговорност осигураника за штете причињене трећим лицима,
настале у току тoку oбaвљaњa дeлaтнoсти складиштења радиоактивног отпада, које
за последицу имају смрт, повреду тела или здравља, оштећења или уништења
ствари и имовине и загађењe животне средине.
Осигурана сума по по појединачном
штетном догађају (USD)

Предмет осигурања
Подлимит за штете настале услед смрти,
повреде тела или здравља трећих лица

250.000

Подлимит за штете настале услед оштећења
или уништења ствари трећих лица

250.000

Подлимит за штете настале услед загађења
животне средине

450.000

Подлимит за трошкове интервенција и
отклањања
последица
насталих
након
остварења осигураног случаја

50.000
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2. Партија 2.
Осигурање одговорности за транспорт опасних материја, колективно
осигурање запослених од последица несрећног случаја, тежих болести,
хирушких интервенција и професионаланих болести.
1. Осигурање од одговорности за штете настале у току транспорта опасног
терета
Осигурање oдговорности зa штeтe нaстaлe у тoку oбaвљaњa дeлaтнoсти транспортa
опасног терета за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења
или уништења ствари трећих лица и загађења животне средине
Законска грађанска одговорност осигураника за штете причињене трећим лицима,
настале у току тoку oбaвљaњa дeлaтнoсти транспорта опасног терета у друмском,
железничком, ваздушном и водном саобраћају, које за последицу имају смрт,
повреду тела или здравља, оштећења или уништења ствари и имовине и загађењe
животне средине.

Осигурана сума по појединачном
штетном догађају (РСД)

Предмет осигурања
Сума осигурања по осигураном случају и укупно
за цео период

10.000.000 (РСД)

Подлимит за штете настале услед смрти, повреде
тела или здравља трећих лица

250.000 (РСД)

Подлимит за штете настале услед оштећења или
уништења ствари трећих лица

250.000 (РСД)

Подлимит за штете настале услед загађења
животне средине

450.000 (РСД)

Подлимит за трошкове интервенција и
отклањања последица насталих након остварења
осигураног случаја

50.000 (РСД)

Планирани број транспорта на месечном нивоу
Врста саобраћаја (Tрaнспoрт сe врши у нпр.
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4
друмском

Друмскoм/жeлeзничкoм сaoбрaћajу)
- IVECO DAILY 35S14/3.0V, BG064-SB (UN 2908, UN 2909, UN
2910, UN 2911, UN 2912, UN 2913,
UN 2915, UN 3321, UN 3332),
ŠKODA ROOMSTER PRAKTIK 1.2
TDI, BG-442-ŠK (UN 2908, UN 2909,
UN 2910, UN 2911),

Tрaнспoртнa срeдствa:

TOYOTA HILUX 3.0D 4D 4x4, BG146-ŠĆ (UN 2908, UN 2909, UN
2910, UN 2911)”
Нaзив и
oпaснoсти

врстa

oпaснoг

тeрeтa/кaтeгoриja

Рeлaциje трaнспoртa

Класа 7 – радиоактивни материјали
Србија

Нaчин пaкoвaњa/тип/aмбaлaжa

Транспортни контејнер

Територијално покриће

Србиja

Учешће осигураника у штетном догађају – без
учешћа

25

0

2. Осигурање запослених од повреда на раду, професионалних обољења и
обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете.

Предмет осигурања

Осигурана сума по запосленом (РСД)

Сума осигурања по осигураном случају и укупно за
период покрића од годину дана

1.000.000

Учешће осигураника у штетном догађају - без
учешћа

0

Постављање дијагнозе професионалних болести
30.000

(осигурана сума)
Органско или телесно оштећење (осигурана сума)
Број запослених на радним местима са повећаним
ризиком, према Акту о процени ризика

150.000
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Напомена :

Радно место са повећаним ризиком је оно које је утврђено Актом о процени ризика ЈП
„Нуклеарни објекти Србије” у складу са домаћим прописима. Професионална болест је
она за коју се докаже да је последица деловања штетности у процесу или у вези са
процесом рада и/или радној средини а интензитет штетности и дужина трајања
изложености тој штетности је на нивоу за који је познато да узрокује оштећење здравља.
Професионална болест мора бити дијагностификована од стране референтне медицинске
установе.
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3. Колективно осигурање од последица незгода и колективно осигурање за
случај тежих болести и хируршких интервенција

Предмет осигурања

Осигурана сума по запосленом (РСД)

100 % инвалидитет

1.000.000

Смрт услед несрећног случаја

350.000

Трошкови лечења

75.000

Дневна накнада

150

Теже болести

65.000

Хурушке интервенције

65.000

Број запослених

117
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4. ОБРАЗАЦ 3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ВРСТАМА ОСИГУРАЊА
Укупна премија без пореза
на
промет
услуга
осигурања

Партија Врста осигурања

Попуњава понуђач услуге
осигурања
1.

2.

Осигурање за покриће своје
одговорности
за
нуклеарну
штету.
Осигурање од одговорности за
штете настале у току транспорта
опасног терета
Осигурање запослених од повреда
на раду, професионалних
обољења и обољења у вези са
радом, ради обезбеђивања
накнаде штете.
Колективно
осигурање
од
последица незгода и колективно
осигурање за случај тежих
болести
и
хируршких
интервенција

УКУПНА ПРЕМИЈА без пореза на промет
услуга осигурања

П О Н У Ђ А Ч:

__________________
М.П.
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7. МОДЕЛ УГОВОРА – партија 1.
о осигурању одговорности за нуклеарну штету
Закључен између:
Наручиоца Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ са седиштем у Београду-Винчи,
улица Мике Петровића Аласа 12-14
ПИБ: 20621717
Матични број: 20556820
Телефон:011/3408-155.Телефакс:011/011/3408-556
кога заступа: в.д. директора Далибор Арбутина
(у даљем тексту: Осигураник )
и
................................................................................................
са
седиштем
у
............................................,
улица
..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
Електронска адреса:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Осигуравач),
Под следећим условима
Члан 1.
Предмет овог уговора је услуга осигурања одговорности за нуклеарну штету а на основу
спроведеног поступка јавне набавке бр. 1.2.8/2017 за 2017. годину.
За јавну набавку из става 1. овог члана понуђач осигуравач је изабран као најповољнији на
основу извештаја о стручној оцени понуда, усвојене понуде и одлуком директора
наручиоца - осигураника бр. __________ од ____________ године.
Члан 2.
Услови осигурања, предмет, ризици, премија и свота осигурања садржани су у
техничкој спецификацији и понуди понуђача – осигуравача бр. ____________од
____________ године који чине саставни део овог уговора.
Период на који се закључује осигурање је 12 месеци са применом почев од дана----------------
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Члан 3.
Укупна годишња премија осигурања износи без пореза _______________________динара
односно са порезом_______________________динара и односи се на:
-Осигурање одговорности за нуклеарну штету насталу у току обављања делатности
складиштења радиоактивног отпада која штета за последицу има смрт, пoврeду тeлa или
здрaвљa лица, губитак, oштeћeње или уништeње ствaри и имoвинe и зaгaђeње живoтнe
срeдинe(тло, вода и ваздух) , а обухвата следеће осигуране ризике и износе осигураних
сума по појединачном штетном догађају :
Осигурана сума по по појединачном
штетном догађају (USD)

Предмет осигурања
Подлимит за штете настале услед смрти, повреде
тела или здравља трећих лица
Подлимит за штете настале услед оштећења или
уништења ствари трећих лица
Подлимит за штете настале услед загађења
животне средине
Подлимит за трошкове интервенција и
отклањања последица насталих након остварења
осигураног случаја

250.000
250.000
450.000
50.000

Плаћање премије осигурања Осигураник ће извршити авансно уплатом 100% износа на
рачун понуђача-осигуравача у року од 8 дана од дана закључења уговора.требало би
приликом закључења уговора ако се плаћа одједном( по ЗОО).
Осигуравач се обавезује да приликом закључења Уговора Осигуранику достави меницу за
повраћај аванса, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, „наплатива на први
позив” и без права на приговор. Меница за повраћај авансног плаћања траје све до
извршења уговорне обавезе осигурања тј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана
од уговореног рока завршетка услуге осигурања с тим да евентуални продужетак рока
за услугом осигурања има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење услуге
осигурања.
У случају да Осигуравач неизвршењем уговорне обавезе не оправда уплаћени аванс,
дужан је да у року од 3 (три) календарска дана од дана подношења захтева, врати
Осигуранику износ аванса који није оправдао, са обрачунатом законском затезном
каматом. У супротном, Осигураник ће без посебне сагласности Осигуравача реализовати
достављено средство финансијског обезбеђења аванса, са законском затезном каматом.
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Члан 4.
Време (рок) за излазак на терен ради извиђаја настале прјављене штете не може да буде
дужи од 24 сата а рок за процену настале штете не може да буде дужи од 3 дана од
пријављене штете.
Када се догоди осигурани случај, своту осигурања по основаном одштетном захтеву
Осигуравач је дужан да исплати Осигуранику у року од 14 дана од дана пријема уредне
пријаве о настанку осигураног случаја односно одмах након
комплетирања
документације а крајни рок не може бити дужи од 30 дана.
Члан 5.
Овај уговор ће се примењивати у трајању од 12 месеци, рачунајући од дана
потписивања (закључења полиса) као и листа покрића уколико се изврши продужење
осигурања.
Члан 6.
У току трајања уговорног односа уговарачи не могу једнострано мењати
услове под којима је закључен ( висина премије, рок плаћања премије и рок за исплату
штете и др.)
У случају да до истека рока важења овог уговора Осигураник није окончао
поступак јавне набавке, тј. није закључио нови уговор, Осигуравач је обавезан да
Осигуранику, на његов захтев изда лист покрића, који ће важити до окончања поступка,
односно до закључења новог уговора. Ако се на овај начин продуже рокови за извршење
уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења
најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег рока.
Члан 7.
На односе који нису уређени овим уговором примењиваће се сходно
одредбе закона.
Члан 8.
Овај уговор је закључен у пет истоветних примерака, од којих сваки има
снагу оригинала, па два примерка припадају понуђачу – осигуравачу, а три примерка
наручиоцу – осигуранику.

ЗА ПОНУЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

-----------------------------------------------Далибор Арбутина, в.д. директора

---------------------------------
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8. МОДЕЛ УГОВОРА – партија 2.
о осигурању одговорности за штете настале према трећим лицима у току транспорта
опасног терета, осигурању запослених од повреда на раду, професионалних обољења и
обољења у вези са радом и колективном осигурању запослених од последица незгода и за
случај тежих болести и хируршких интервнеција
Наручиоца Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ са седиштем у Београду-Винчи,
улица Мике Петровића Аласа 12-14
ПИБ: 20621717
Матични број: 20556820
Телефон:011/3408-155.Телефакс:011/011/3408-556
кога заступа: в.д. директора Далибор Арбутина
(у даљем тексту: Осигураник )
и
................................................................................................
са
седиштем
у
............................................,
улица
..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
Електронска адреса:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Осигуравач),
Под следећим условима
Члан 1.
Предмет овог уговора је услуга осигурања одговорности за штете настале према трећим
лицима у току транспорта опасног терета у друмском, железничком, ваздушном и воденом
саобраћају,осигурање запослених од повреда на раду, професионалних обољења и обољења
у вези са радом и колективно осигурање запослених у ЈП „Нуклеарни објекти Србије“од
последица незгода и за случај тежих болести и хируршких интервнеција, којим осигурањем
запослених је обухваћено 117 запослених, а на основу спроведеног поступка јавне набавке
бр. 1.2.8/2017 за 2017. годину.
За јавну набавку из става 1. овог члана понуђач осигуравач је изабран као најповољнији на
основу извештаја о стручној оцени понуда, усвојене понуде и одлуком директора наручиоца
- осигураника бр. __________ од ____________ године.
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Члан 2.
Услови осигурања, предмет, ризици, премија и свота осигурања садржани су у техничкој
спецификацији и понуди понуђача – осигуравача бр. ____________од ____________ године
који чине саставни део овог уговора.
Период на који се закључује осигурање је 12 месеци са применом почев од дана------------Члан 3.
Укупна годишња премија осигурања износи без пореза _______________________динара
односно са порезом_______________________динара и односи се на:
-Осигурање од одговорности за штете причињeнe трeћим лицимa настале у току
транспорта опасног терета у друмском, железничком, ваздушном и воденом саобраћају,
које штете за последицу имају смрт, пoврeдe тeлa или здрaвљa трећих лица, губитак,
oштeћeње или уништeње ствaри и имoвинe трећих лица и зaгaђeње живoтнe срeдинe(тло,
вода и ваздух) ,
где укупна годишња премија осигурања без пореза износи
____________________динара,са порезом________________________и обухвата следеће
осигуране ризике и износе осигураних сума по појединачном штетном догађају :
Осигурана сума по по појединачном
штетном догађају

Предмет осигурања
Сума осигурања по осигураном случају и укупно
за цео период

10.000.000 (РСД)

Подлимит за штете настале услед смрти, повреде
тела или здравља трећих лица

250.000 (РСД)

Подлимит за штете настале услед оштећења или
уништења ствари трећих лица

250.000 (РСД)

Подлимит за штете настале услед загађења
животне средине

450.000 (РСД)

Подлимит за трошкове интервенција и
отклањања последица насталих након остварења
осигураног случаја

50.000 (РСД)
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Учешће осигураника у штетном догађају – без
учешћа

0

Осигурање запослених које подразумева осигурање запослених у случају професионалних
обољења и обољења у вези са радом,органских и телесних оштећења, где укупна годишња
премија осигурања без пореза износи___________________динара,односно
са порезом_______________________динара и обухвата следеће осигуране ризике и
износе осигураних сума по запосленом:
Предмет осигурања

Осигурана сума по запосленом (РСД)

Учешће осигураника у штетном догађају - без
учешћа
Постављена дијагноза професионалне болести
Органско или телесно оштећење (осигурана сума)
Број запослених на радним местима са повећаним
ризиком, према Акту о процени ризика

0
30.000
150.000

117

Колективно осигурање запослених подразумева осигурање којим су обухваћени сви
запослени, према кадровској евиденцији у току 24 часа без просторног и временског
ограничења, при обављању и ван обављања редовног занимања , дакле у свако време и на
сваком месту.Осигурање обухвата до 117 запослених а месечни обрачун се врши на
основу списка броја запослених током трајања осигураног периода.
Колективно осигурање запослених подразумева осигурање од последица повреда на раду,
смрти услед несрећног случаја тежих болести, инвалидитета, хируршких интервенција где
укупна годишња премија осигурања без пореза износи ___________________динара,
односно са порезом_______________динара и обухвата следеће осигуране случајеве и
износе осигураних сума по запосленом:
100 % инвалидитет

1.000.000

Смрт услед несрећног случаја

350.000

Трошкови лечења

75.000

Дневна накнада

150

Теже болести

65.000
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Хурушке интервенције

65.000

Број запослених

117

Плаћање премије осигурања Осигураник ће извршити авансно уплатом 100% износа на
рачун понуђача-осигуравача у року од 8 дана од дана закључења уговора.
Осигуравач се обавезује да приликом закључења Уговора Осигуранику достави меницу за
повраћај аванса, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, „наплатива на први
позив” и без права на приговор. Меница за повраћај авансног плаћања траје све до
извршења уговорне обавезе осигурања тј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана
од уговореног рока завршетка услуге осигурања с тим да евентуални продужетак рока
за услугом осигурања има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење услуге
осигурања.
У случају да Осигуравач неизвршењем уговорне обавезе не оправда уплаћени аванс,
дужан је да у року од 3 (три) календарска дана од дана подношења захтева, врати
Осигуранику износ аванса који није оправдао, са обрачунатом законском затезном
каматом. У супротном, Осигураник ће без посебне сагласности Осигуравача реализовати
достављено средство финансијског обезбеђења аванса, са законском затезном каматом.
Члан 4.
Време (рок) за излазак на терен ради извиђаја настале прјављене штете не може да буде
дужи од 24 сата а рок за процену настале штете не може да буде дужи од 3 дана од
пријављене штете.
Када се догоди осигурани случај, своту осигурања по основаном одштетном захтеву
Осигуравач је дужан да исплати Осигуранику у року од 14 дана од дана пријема уредне
пријаве о настанку осигураног случаја односно одмах након
комплетирања
документације и након завршеног лечења и комплетирања документације, а крајни рок не
може бити дужи од 30 дана.
Члан 5.
Овај уговор ће се примењивати у трајању од 12 месеци, рачунајући од дана
потписивања (закључења полиса) као и листа покрића уколико се изврши продужење
осигурања.
Члан 6.
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У току трајања уговорног односа уговарачи не могу једнострано мењати услове
под којима је закључен ( висина премије, рок плаћања премије и рок за исплату штете и др.)
У случају да до истека рока важења овог уговора Осигураник није окончао
поступак јавне набавке, тј. није закључио нови уговор, Осигуравач је обавезан да
Осигуранику, на његов захтев изда лист покрића, који ће важити до окончања поступка,
односно до закључења новог уговора. Ако се на овај начин продуже рокови за извршење
уговорне обавезе, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније
5 (пет) дана пре истека важећег рока.
Члан 7.
На односе који нису уређени овим уговором примењиваће се сходно одредбе
закона.
Члан 8.
Овај уговор је закључен у пет истоветних примерака, од којих сваки има снагу
оригинала, па два примерка припадају понуђачу – осигуравачу, а три примерка наручиоцу –
осигуранику.

ЗА ПОНУЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

-----------------------------------------------Далибор Арбутина, в.д. директора

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

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.
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности - набавка услуге – услуга осигурања одговорности
и запослених, ЈН број 1.2.8/2017, 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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11. 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
______________________________________________________________________________
___________________________, бр. _____ поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као
и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
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.
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12. ОБРАЗАЦ МЕНИЦЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА
ДУЖНИК:

Пун назив и
седиште:__________________________________________________
ПИБ: _______________________ Матични
број:___________________________
Текући рачун:____________________код: _____________________(назив
банке),
Издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: Пун назив и
(поверилац)
седиште:__________________________________________________
ПИБ: _______________________ Матични
број:___________________________
Текући рачун:____________________код:
_____________________(назив банке),

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,
сер. бр. ______________ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо
_____________________________________________________________ (Пун назив и
седиште корисника), као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног
износа од _________ динара
(и
словима___________________________________________________ динара), по Уговору о
_________________________________________ (навести предмет уговора) бр._________
од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од
__________ године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника), као
средство финансијског обезбеђења за повраћај (правдање) исплаћеног Аванса, уколико
_____________________________________ (назив дужника), као дужник не изврши
уговорене обавезе осигурања у предвиђеном року.
Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на
наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. _________ од __________ године
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(заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен
код извођача радова/добављача добара-дужника) тј. најкасније до истека рока од 30
(тридесет) дана од уговореног рока завршетка услуге осигурања с тим да евентуални
продужетак рока за услугом осигурања има за последицу и продужење рока важења
менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за
извршење услуге осигурања.
Овлашћујемо _________________________________________ (Пун назив и
седиште повериоца), као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши
наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату
на
терет
текућег
рачуна
Дужника
бр._________________
код
______________________Банке
а
у
корист
текућег
рачуна
Повериоца
бр.___________________ код ______________________ Банке.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође
до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за
располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од
значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
__________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од
којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог:
потписа

-

картон

депонованих

Место и датум издавања овлашћења:
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ
МЕНИЦЕ
МП
Потпис овлашћеног лица
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