Број : 3829
Датум: 20.09.2018.године
Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 – за јавну услуга
осигурања имовине и запослених, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(,,Сл.гласник РС бр. 124/12, 014/2015 и 068/2015)
Кoнкурсна документација за ЈНМВ 13/2018 – за јавну услуга осигурања имовине
и запослених на страни 9, у поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА
ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. , табела Прилог 8б гласи:
Прилог 8б.
ОСИГУРАЊЕ ТУРИСТА И ИЗЛЕТНИКА - ПОСЕТИЛАЦА ЗАШТИЋЕНОГ
ПОДРУЧЈА ЈП,,НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“
Смрт услед незгоде

ОСИГУРАНЕ СУМЕ
Инвалидитет
Одговорност за лица

Одговорност за ствари

200.000,00
100.000,00
100.000,00
3.000,00
Број туриста и излетника – посетилаца заштићеног подручја ЈП ,,Национални парк Ђердап“ –
4.000
Након измене на страни на страни 9, у поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. , табела Прилог
8б гласи:
Прилог 8б.
ОСИГУРАЊЕ ТУРИСТА И ИЗЛЕТНИКА - ПОСЕТИЛАЦА ЗАШТИЋЕНОГ
ПОДРУЧЈА ЈП,,НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“
ОСИГУРАНЕ СУМЕ
Смрт услед незгоде

Инвалидитет

200.000,00
100.000,00
Број туриста и излетника – посетилаца заштићеног подручја ЈП ,,Национални парк Ђердап“ –
4.000

Кoнкурсна документација за ЈНМВ 13/2018 – за јавну услуга осигурања имовине
и запослених, на страни 11 садржи ДОДАТНЕ УСЛОВЕ у склопу поглавља IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА и гласи:

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
-да је понуђач систем пословања
усагласио са захтевима стандарда ISO
9001 и ISO 27001 – важећи
сертификати, који гласе на понуђача,
издати
од
акредитованог
сертификованог тела

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
-

Важећи
сертификати
о
усаглашености система квалитета
са захтевима ISO 9001 и о
усаглашености
система
безбедности информација са
захтевима ISO 27001, који гласе
на понуђача и издати су од
стране
надлежног
акредитационог тела да је
понуђач имплементирао ISO
9001 и ISO 27001.

Након измене на страни 12 у склопу поглавља IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА – ДОДАТНИ
УСЛОВИ гласе:

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Достављањем Потврде Народне
банке
Србије
о
броју
дана
-да је понуђач у току 2017.године био
неликвидности
у
2017.години
ликвидан, односно у наведеном
периоду није био у блокади;

УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА –
ДОДАТНИ УСЛОВИ ,у делу који се односи на Додатне услове гласи:
Страна 15 конкурсне документације склопу поглавља IV

ДОДАТНИ УСЛОВИ
1. -да је понуђач систем пословања усагласио са захтевима стандарда
ISO 9001 и ISO 27001 – важећи сертификати, који гласе на понуђача,
издати од акредитованог сертификованог тела
Доказ:-Важећи сертификати о усаглашености система квалитета са
захтевима ISO 9001 и о усаглашености система безбедности информација са
захтевима ISO 27001, који гласе на понуђача и издати су од стране
надлежног акредитационог тела да је понуђач имплементирао ISO 9001 и
ISO 27001.

Након измена страна 15 конкурсне документације склопу поглавља IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА – ДОДАТНИ УСЛОВИ у делу који се односи на Додатне услове гласи:
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1. да је понуђач у току 2017.године био ликвидан, односно у наведеном
периоду није био у блокади;.
Доказ: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у
2017.години;

Кoнкурсна документација за ЈНМВ 13/2018 – за јавну услуга осигурања имовине
и запослених, на страни 25 у склопу поглавља VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ
САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - Осигурање
туриста и излетника – посетилаца заштићеног подручја ЈП,,Национални парк Ђердап“ ,
гласи:
Осигурање туриста и излетника
ЈП,,Национални парк Ђердап“

–

посетилаца

Годишња
премија по
запосленом

ОСИГУРАНЕ СУМЕ
Смрт услед
незгоде

Инвалидитет

1
Одговорност за
лица

заштићеног

Одговорност за
ствари

подручја

без ПДВ-а

Годишња
премија по
запосленом са
ПДВ-ом

2

3

100.000,00

200.000,00

100.000,00

3.000,00

Укупан број туриста и излетника – посетилаца заштићеног
подручја ЈП,,Национални парк Ђердап“ - 4.000
НАПОМЕНА: Осигурање треба да покрива осигурање посетилаца 24 сата.

Након измена на страни 25 у склопу поглавља VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ
САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - Осигурање
туриста и излетника – посетилаца заштићеног подручја ЈП,,Национални парк Ђердап“ ,
гласи:
Осигурање туриста и излетника
ЈП,,Национални парк Ђердап“

посетилаца

заштићеног

подручја

ОСИГУРАНЕ СУМЕ

Годишња
премија по
запосленом

без ПДВ-а

Годишња
премија по
запосленом са
ПДВ-ом

1

2

3

Смрт услед незгоде

100.000,00

–

Инвалидитет

200.000,00

Укупан број туриста и излетника – посетилаца заштићеног
подручја ЈП,,Национални парк Ђердап“ - 4.000
НАПОМЕНА: Осигурање треба да покрива осигурање посетилаца 24 сата.
Кoнкурсна документација за ЈНМВ 13/2018 – за јавну услуга осигурања имовине
и запослених, на страни 31,32 и 33 садржи поглавље VII МОДЕЛ УГОВОРА и гласи:

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ НА ГОДИНУ ДАНА
ЈНМВ – 13/2018
Закључен између:
1. Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, Краља
Петра I 14а, матични број: 07360231, ПИБ: 100624453, шифра делатности: 9104,
Текући рачун: 205-45532-68 код Комерцијалне банке АД Београд, које заступа в.д.
директора Лазар Митровић, тел: 030/215-0070; факс: 030/590-877, (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ)
и
2. _____________________ из _________________ , ул. ____________________ ,
матични број: ______________ , ПИБ: _____________ , шифра делатности:
_________ ,Т.Р.: __________________________, код ____________________ банке,
коje заступа директор ________________________________________________, тел:
___________________
,
факс:
____________________
,(у
даљем
тексту:ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА)
Основ уговора:
Набавка ЈНМВ – 13-2018
Број и датум одлуке о додели уговора:_________________________
Понуда изабраног понуђача број:__________од_____________године.

Члан 1.
Предмет уговора је пружање услуга осигурања за 2018.годину, на основу позива за
прикупљање понуда објављеног на Порталу јавних набавки и сајту предузећа од
___________ године, а дефинисан у спецификацији услуга, која је саставни део уговора.
Члан 2.
Врста услуге утврђена је према потреби Наручиоца и понуди Пружаоца услуга, а
исказана је у полисама осигурања које чине саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговор ће се сматрати закљученим када овлашћена лица уговорених страна потпишу
полису осигурања за осигурање имовине, лица, моторних возила, осигурање од
аутоодговорности и регистрацију осталих возила.

Члан 4.
Вредност набавке (премија осигурања) из члана 1.овог Уговора износи
______________________динара,
без
обрачунатог
пореза,
односоно
_________________________динара са обрачунатим порезом.
Члан 5.
Плаћање полиса осигурања за услуге осигурања имовине, лица, каско осигурање возила
и пловила, ће се вршити у 12 (дванаест) једнаких месечних рата, а за аутоосигурање и
регистрацију осталих возила, након издавања фактура од стране пружаоца услуга у
року од ________дана од дана службеног пријема рачуна Пружаоца услуге.
Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да под истим условима и на исти начин осигура и
новостечену имовину (зграде, опрему) и ново запослене Наручиоца у време трајања
овог уговора, за коју ће се потписати полиса у сваком конкретном случају, у складу са
условима из Понуде __________________.
Члан 7.
Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу плати накнаду штете по предузетим ризицима
у року од 15 дана од дана пријема уредно комплетиране документације, а Наручилац се
обавезује да ће доставити сву документацију предвиђену спецификацијом у конкурсној
документацији и понуди Пружаоца услуге.
Члан 8.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Пружалац услуге ће
даном потписивања овог уговора, Наручиоцу доставити соло меницу са меничним
овлашћењем у износу од 10% од укупне вредности без ПДВ-а из члана 3.овог Уговора.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју Пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу-писму
(копија картона депонованих потписа не сме бити старија од 3 месеца).
Меница ће се држати у портфељу Наручиоца све до испуњења обавеза из уговора,
након чега ће се вратити Пружаоцу услуга.
Уколико Пружалац услуге не изврши уговорене услуге, односно поставља услове
достављања додатне документације ради доказивања остварености права на накнаду
осигурања услед наступања осигураних случајева, а која није предвиђена
спецификацијом у конкурсној документацији и понуди Пружаоца услуге, Наручилац ће
моћи да активира меницу као средство финанасијског обезбеђења и да надокнади
штету.
Активирање менице не искључује право Наручиоца да раскине уговор и да захтева
накнаду штете судским путем.
Члан 9.
Уговорна стране се обавезују да ће поштовати све остале обавезе, које су у складу са
одредбама утврђеним Законом и условима осигурања.
Члан 10.
Пружалац услуге се обавезује да ће услуге осигурања извршити у свему под условима
из прихваћене понуде.

Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора производе правно дејство само када се дају у писаној
форми и уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим
уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 13.
Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, или
неиспуњавањем и неизвршењем обавеза једне од уговорних страна.
Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може отказати писменим путем са
отказним роком од 60 (шездесет) дана.
Члан 14.
Уговор се закључује на период од једне године.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале по овом Уговору, решавају
споразумно, а колико то не буде могуће, надлежан је суд у Зајечару.
Члан 16.
Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни
припада по 2 (два).
ЗА НАРУЧИОЦА
ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“
в.д. директора
Лазар Митровић

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем, и Наручилац ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне
набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговора
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.У
случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом модел уговора.

Након измена на страни 31,32 и 33 поглавље VII МОДЕЛ УГОВОРА, гласи:

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ НА ГОДИНУ ДАНА
ЈНМВ – 13/2018
Закључен између:
1. Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, Краља
Петра I 14а, матични број: 07360231, ПИБ: 100624453, шифра делатности: 9104,
Текући рачун: 205-45532-68 код Комерцијалне банке АД Београд, које заступа в.д.
директора Лазар Митровић, тел: 030/215-0070; факс: 030/590-877, (у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ)
и
3. _____________________ из _________________ , ул. ____________________ ,
матични број: ______________ , ПИБ: _____________ , шифра делатности:
_________ ,Т.Р.: __________________________, код ____________________ банке,
коje заступа директор ________________________________________________, тел:
___________________
,
факс:
____________________
,(у
даљем
тексту:ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА)
Основ уговора:
Набавка ЈНМВ – 13-2018
Број и датум одлуке о додели уговора:_________________________
Понуда изабраног понуђача број:__________од_____________године.

Члан 1.
Предмет уговора је пружање услуга осигурања за 2018.годину, на основу позива за
прикупљање понуда објављеног на Порталу јавних набавки и сајту предузећа од
___________ године, а дефинисан у спецификацији услуга, која је саставни део уговора.
Члан 2.
Врста услуге утврђена је према потреби Наручиоца и понуди Пружаоца услуга, а
исказана је у полисама осигурања које чине саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговор ће се сматрати закљученим када овлашћена лица уговорених страна потпишу
полису осигурања за осигурање имовине, лица, моторних возила, осигурање од
аутоодговорности и регистрацију осталих возила.

Члан 4.
Вредност набавке (премија осигурања) из члана 1.овог Уговора износи
______________________динара,
без
обрачунатог
пореза,
односоно
_________________________динара са обрачунатим порезом.
Члан 5.
Плаћање полиса осигурања за услуге осигурања имовине, лица, каско осигурање возила
и пловила, ће се вршити у 12 (дванаест) једнаких месечних рата, а за аутоосигурање и
регистрацију осталих возила, након издавања фактура од стране пружаоца услуга у
року од ________дана од дана службеног пријема рачуна Пружаоца услуге.
Члан 6.
Пружалац услуга се обавезује да под истим условима и на исти начин осигура и
новостечену имовину (зграде, опрему) и ново запослене Наручиоца у време трајања
овог уговора, за коју ће се потписати полиса у сваком конкретном случају, у складу са
условима из Понуде __________________.
Члан 7.
Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу плати накнаду штете по предузетим ризицима
у року од 15 дана од дана пријема уредно комплетиране документације, а Наручилац се
обавезује да ће доставити сву документацију предвиђену спецификацијом у конкурсној
документацији и понуди Пружаоца услуге.
Пружалац услуге се обавезује да у року од 3 дана од дана пријаве осигураног случаја и
доставе документације неопходне за одлучивање о захтевима за накнаду штете од
стране Наручиоца, а који се односе на Осигурање од одговорности од професионалне
делатности и обухвата штету од дивљачи и трећим лицима, пошаље своје проценитеље
како би утврдили основаност и висину настале штете, а у циљу надокнаде исте у
законском року од 15 дана.
Наручилац се обавезује да ће захтеве трећих лица за наканаду штете са пратећом
документацијом неопходном за одлучивање о истима достављати Пружаоцу услуге
једном недељно за све поднете захтеве у току претходне радне недеље.
Члан 8.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Пружалац услуге ће
даном потписивања овог уговора, Наручиоцу доставити соло меницу са меничним
овлашћењем у износу од 10% од укупне вредности без ПДВ-а из члана 3.овог Уговора.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју Пружалац услуге наводи у меничном овлашћењу-писму
(копија картона депонованих потписа не сме бити старија од 3 месеца).
Меница ће се држати у портфељу Наручиоца све до испуњења обавеза из уговора,
након чега ће се вратити Пружаоцу услуга.
Уколико Пружалац услуге не изврши уговорене услуге, односно поставља услове
достављања додатне документације ради доказивања остварености права на накнаду
осигурања услед наступања осигураних случајева, а која није предвиђена
спецификацијом у конкурсној документацији и понуди Пружаоца услуге, Наручилац ће
моћи да активира меницу као средство финанасијског обезбеђења и да надокнади
штету.
Активирање менице не искључује право Наручиоца да раскине уговор и да захтева
накнаду штете судским путем.

Члан 9.
Пружалац услуге се обавезује да у року од 3 дана од дана пријаве осигураног случаја и
доставе комплетне документације од стране Наручиоца, а који се односи на Осигурање
од одговорности од професионалне делатности и обухвата штету од дивљачи и трећим
лицима, пошаље своје проценитеље како би утврдили основаност и висину настале
штете
Члан 10.
Уговорна стране се обавезују да ће поштовати све остале обавезе, које су у складу са
одредбама утврђеним Законом и условима осигурања.
Члан 11.
Пружалац услуге се обавезује да ће услуге осигурања извршити у свему под условима
из прихваћене понуде.
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора производе правно дејство само када се дају у писаној
форми и уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим
уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, или
неиспуњавањем и неизвршењем обавеза једне од уговорних страна.
Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може отказати писменим путем са
отказним роком од 60 (шездесет) дана.
Члан 15.
Уговор се закључује на период од једне године.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале по овом Уговору, решавају
споразумно, а колико то не буде могуће, надлежан је суд у Зајечару.
Члан 17.
Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни
припада по 2 (два).
ЗА НАРУЧИОЦА
ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“
в.д. директора
Лазар Митровић

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем, и Наручилац ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне
набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговора
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.У
случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом модел уговора.
мр Ненад Радаковић, председник комисије

