СППРТСКИ САВЕЗ ППШТИНЕ ПАРАЋИН
Параћин, ул. Бранка Крсманпвића бр.45
Дана: 02.08.2022 гпд.
Параћин

Захтев за дпстављаое ппнуда за ЈН бр. 6/2022 за
НАБАВКУ УСЛУГА ПСИГУРАОА
-

Партија 1. –Услуге псигураоа импвине и ппреме
Партија 2. –Услуге псигураоа заппслених
Партија 3.- Услуге псигураоа трећих лица
Ппштпвани,

Ппзивамп Вас да за Наручипца Сппртски савез ппштине Параћин, дпставите најкасније дп
05.08.2022 гпд. дп 10:00 часпва, ппнуду за Набавку услуга псигураоа, а у складу са чл.27.став 1.)
ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019), јер се ради п набавци исппд прагпва дп кпјих се закпн не
примеоује.
Пппуоене пбрасце тражене пвим Захтевпм за дпстављаоем ппнуда мпжете да дпставите
на један пд следећих начина:
- пппуоене и скениране на е-маил: daca.ssop@gmail.com
- пппуоене и дпстављене неппсреднп у ппслпвним прпстпријама Сппртскпг савеза
ппштине Параћин у Параћину, ул. Бранка Крсманпвића бр.45 уз пбавезнп
навпђеое назива набавке и партије за кпју дпставља ппнуду
- пппуоене и дпстављене ппштпм на адресу: Сппртски савез ппштине Параћин,
ул.Бранка Крсманпвића бр.45, 35 250 Параћин уз пбавезнп навпђеое назива
набавке и партије за кпју дпставља ппнуду

Ппнуда мпра да садржи:
- Пппуоен Прилпг бр.3. (-Техничка спецификација, -Пбразац структуре цена)
- Пппуоен и пптписан Мпдел угпвпра
*Ппнуђач је у пбавези да нагласи за кпју партију дпставља ппнуду
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Прилог бр.3
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1.1.Техничке спецификације
Услуге кпје су предмет набавке се набављају у складу са чл. 27. став 1) Закпна п јавним
набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне
набавке Сппртскпг савеза ппштине Параћин дел.бр. КО 40. oд 07.05.2021 гпд., јер се ради п
услугама чија је вреднпст исппд прагпва дп кпји се Закпн п јавним набавкама не примеоује.
Предвиђене услуге је неппхпднп набавити у складу са Гпдишоим прпгрампм Сппртскпг
савеза ппштине Параћин за 2022 гпдину.
Детаљан ппис услуга – Предмет набавке је Набавка услуга осигурања
ОРН 66510000 – Услуге осигурања
Врста и ппис предмета јавне набавке саставни је деп захтева за дпстављаое ппнуде.

Партија 1.- Услуге псигураоа импвине и ппреме
Врста, кпличина и ппис услуга:
Набавка услуге псигураоа импвине и ппреме спрпвпди се ради закључеоа угпвпра са
најппвпљнијим ппнуђачем на перипд пд једне гпдине за пптребе Сппртскпг савеза ппштине
Параћину у складу са траженпм техничкпм спецификацијпм за перипд пд 01.11.2022 гпд. дп
31.10.2023 гпд.
* Премија се плаћа у целпсти пп пријему фактуре.
Предмет је псигураое следеће импвине Наручипца:
Табела 1.-Псигураое пд ппжара и других ппаснпсти - пткуп ампртизпване вреднпсти кпд
делимичних штета
Ред.
бр.
1.

2.
3.
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Осигураое пд ппжара и других ппаснпсти
-пткуп ампртизпване вреднпсти кпд делимичних штета
Три канцеларије Сппртскпг савеза ппштине Параћин
ппвршине 80 м2, смештених у пбјекту масивне градое
спратне кпнструкције ппкривене цреппм у улици Бранка
Крсманпвића бр.45 у Параћину
Опрема
Инвентар

Укупна сума
псигураоа
1.500.000,00

596.849,00
297.123,08

Табела 2.-Псигураое машина пд лпма и неких других ппаснпсти - пткуп ампртизпване вреднпсти
кпд делимичних штета - пткуп пдбитне франшизе
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Осигураое машина пд лпма и др.ппаснпсти
- пткуп ампртизпване вреднпсти кпд делимичних штета
- пткуп пдбитне франшизе
УКУПНО СТАТИЧНА ОПРЕМА
Рачунарска ппрема (4 рачунара)
Скенер Bearpaw
Фптпкппир апарат Bizhub 162
Get way easy уређај
Телеф.централа Panasonic
Клима уређај WHIRLPOOL PACW212HP
Фптпкппир апарат Bizhub 226 (закуп апарата)*
УКУПНО ПОКРЕТНА ОПРЕМА
Лап тпп LAP3247 HP

1.
Лап топ HP 15 A3050/4GB/25GB/WIN10
2.
УКУПНП (СТАТИЧНА+ППКРЕТНА ППРЕМА):

Укупна сума
псигураоа
485.610,00
205.660,00
8.000,00
88.500,00
28.000,00
24.500,00
48.000,00
82.950,00
111.239,00
56.279,00
54.960,00
596.849,00

Табела 3.-Псигураое машина пд крађе - пткуп пдбитне франшизе
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Осигураое машина пд крађе - пткуп пдбитне франшизе
УКУПНО СТАТИЧНА ОПРЕМА
Рачунарска ппрема (4 рачунара)
Скенер Bearpaw
Фптпкппир апарат Bizhub 162
Get way easy уређај
Телеф.централа Panasonic
Клима уређај WHIRLPOOL PACW212HP
Фптпкппир апарат Bizhub 226 (закуп апарата)*
УКУПНО ПОКРЕТНА ОПРЕМА
Лап тпп LAP3247 HP

1.
Лап топ HP 15 A3050/4GB/25GB/WIN10
2.
УКУПНП (СТАТИЧНА+ППКРЕТНА ППРЕМА):

Укупна сума
псигураоа
485.610,00
205.660,00
8.000,00
88.500,00
28.000,00
24.500,00
48.000,00
82.950,00
111.239,00
56.279,00
54.960,00
596.849,00

* НАПОМЕНА: Наведени кппир апарат није власништвп Сппртскпг савеза ппштине Параћин. На
пснпву склппљенпг Угпвпра п закупу са ДОО ''Бирптехника'' Бепград, наведени апарат дат је на
упптребу и кпришћеое Сппртскпм савезу, уз плаћаое накнаде –према урађенпм брпј кппија на
месечнпм нивпу. (Угпвпр п закупу дел.бр. ПР 190 пд 29.01.2019 гпд., Анекс угпвпра ПР 1 пд
03.01.2020 гпд. , Анекс Угпвпра ПР 1 пд 04.01.2021 гпд. и Анекс Угпвпра ПР 3. oд 04.01.2022 гпд.).
Вреднпст апарата кпја је исказана у табели – дпбијена је пд стране ДОО ''Бирптехника'' Бепград.
(дел.бр. ПР 644 пд 06.11.2019 гпд.)

1.2. Квалитет и начин пружаоа услуга
Ппнуђач гарантује да ће услуге бити пружене какп је предвиђенп јавнпм набавкпм, у
складу са ппнудпм и траженпм спецификацијпм.
Ппнуђач кпме буде дпдељен угпвпр, дужан је да преда Наручипцу пдгпвараћују Пплису
псигураоа, кпја садржи све најважније елементе, у складу са важећим закпнским пдредбама.
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Ппнуђач кпме буде дпдељен угпвпр, дужан је да у случају настанка псигуранпг случаја кпји
је предмет јавне набавке, услугу пружи благпвременп, квалитетнп и у складу са правилима струке
из пбласти псигураоа, дпбрим ппслпвним пбичајима и ппслпвнпм етикпм.
Рпк за исплату псигуране суме не мпже бити дужи пд 14 дана, пд дана кпмплетираоа
дпкументације. У случају неадекватнп извршене услуге, Наручилац задржава правп да п тпме
пбавести Ппнуђача, кпји је дужан птклпнити евентуалне недпстатке у рпку пд 3 дана, пд дана
пријема пбавештеоа.

1.3. Критеријум за дпделу угпвпра
Избпр најппвпљније ппнуде извршиће се применпм критеријума ''најнижа ппнуђена
цена''.
Укпликп Ппнуђач у складу са свпјпм пплитикпм ппслпваоа нуди пдређене плакшице
(пппуст, рабат, cassa scontп и др.) пптребнп је да исте пдмах пбрачуна и да свпју ппнуду искаже
са урачунатим плакшицама.
*У случају да ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм Наручилац ће
угпвпр дпделити Ппнуђачу кпји буде извучен путем жреба. Наручилац ће писменп пбавестити све
ппнуђаче кпји су ппднели ппнуде п датуму када ће се пдржати извлачеое путем жреба. Жребпм
ће бити пбухваћене самп пне ппнуде кпје имају исту ппнуђену цену. Извлачеое путем жреба
Наручилац ће извршити јавнп, у присуству Ппнуђача, и тп такп штп ће називе Ппнуђача исписати
на пдвпјеним папирима, кпји су исте величине и бпје, те ће све те папире ставити у прпвидну
кутију пдакле ће извући самп један папир. Ппнуђачу чији назив буде на извученпм папиру ће бити
дпдељен угпвпр. Ппнуђачима кпји не присуствују пвпм ппступку, Наручилац ће дпставити
записник извлачеоа путем жреба.

1.4. Рпк на кпји се закључује угпвпр
Угпвпр се пптписује, пднпснп закључује на перипд пд 1 (једне) гпдине, за перипд пд
01.11.2022 гпд. дп 31.10.2023 гпд.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
(пдгпвпрнп лице ппнуђача дужнп је да пппуни пвај деп кпнкурсне дпкументације,
чиме пптрђује да је уппзнат са спецификацијпм кпја је предмет набавке)
Табела 1.-Псигураое пд ппжара и других ппаснпсти - пткуп ампртизпване вреднпсти кпд
делимичних штета
Ред.
бр.

1.

Осигураое пд ппжара и других ппаснпсти
-пткуп ампртизпване вреднпсти кпд
делимичних штета
Три канцеларије Сппртскпг савеза ппштине
Параћин ппвршине 80 м2, смештених у
пбјекту масивне градое спратне
кпнструкције ппкривене цреппм у улици
Бранка Крсманпвића бр.45 у Параћину
Опрема
Инвентар

2.
3.

Укупна сума
псигураоа

Изнпс
премије
псигураоа
без ппреза

Изнпс премије
псигураоа са
урачунатим
ппрезпм

1.500.000,00

596.849,00
297.123,08

УКУПНП:

Табела 2.-Псигураое машина пд лпма и неких других ппаснпсти - пткуп ампртизпване вреднпсти
кпд делимичних штета - пткуп пдбитне франшизе
Ред.
бр.

Осигураое машина пд лпма и др.ппаснпсти
- пткуп ампртизпване вреднпсти кпд
делимичних штета
- пткуп пдбитне франшизе
УКУПНО СТАТИЧНА ОПРЕМА
Рачунарска ппрема (4 рачунара)
Скенер Bearpaw
Фптпкппир апарат Bizhub 162
Get way easy уређај
Телеф.централа Panasonic
Клима уређај WHIRLPOOL PACW212HP
Фптпкппир апарат Bizhub 226 (закуп апарата)*
УКУПНО ПОКРЕТНА ОПРЕМА
Лап тпп LAP3247 HP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

Лап топ HP 15 A3050/4GB/25GB/WIN10

УКУПНП (СТАТИЧНА+ППКРЕТНА ППРЕМА):
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Укупна сума
псигураоа

485.610,00
205.660,00
8.000,00
88.500,00
28.000,00
24.500,00
48.000,00
82.950,00
111.239,00
56.279,00
54.960,00
596.849,00

Изнпс
премије
псигураоа
без ппреза

Изнпс премије
псигураоа са
урачунатим
ппрезпм

Табела 3.-Псигураое машина пд крађе - пткуп пдбитне франшизе
Ред.
бр.

Осигураое машина пд крађе
- пткуп пдбитне франшизе

Укупна сума
псигураоа

УКУПНО СТАТИЧНА ОПРЕМА
Рачунарска ппрема (4 рачунара)
Скенер Bearpaw
Фптпкппир апарат Bizhub 162
Get way easy уређај
Телеф.централа Panasonic
Клима уређај WHIRLPOOL PACW212HP
Фптпкппир апарат Bizhub 226 (закуп апарата)*
УКУПНО ПОКРЕТНА ОПРЕМА
Лап тпп LAP3247 HP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

Лап топ HP 15 A3050/4GB/25GB/WIN10

УКУПНП (СТАТИЧНА+ППКРЕТНА ППРЕМА):
Ред.
бр.
1.

Изнпс
премије
псигураоа
без ппреза

Изнпс премије
псигураоа са
урачунатим
ппрезпм

485.610,00
205.660,00
8.000,00
88.500,00
28.000,00
24.500,00
48.000,00
82.950,00
111.239,00
56.279,00
54.960,00
596.849,00

Набавка услуге псигураоа
импвине и ппреме

Изнпс премије
псигураоа
без ппреза

Изнпс премије
псигураоа са
урачунатим ппрезпм

Табела 1. - Укупна ппнуђена цена за перипд
пд 12 месеци
Табела 2. - Укупна ппнуђена цена за перипд
пд 12 месеци
Табела 3. - Укупна ппнуђена цена за перипд
пд 12 месеци

2.
3.

УКУПНП:

Дана: _______________
Ппнуђач:
Назив ппнуђача

_____________________________

Седиште ппнуђача _____________________________
ПИБ

____________________________

Матични брпј

____________________________

Телефпн

_____________________________

E-mail

_____________________________
Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача

М.П.
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____________________________

МПДЕЛ УГПВПРА
Партија 1.-УГПВПР ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПСИГУРАОА ИМПВИНЕ И ППРЕМЕ
ЈН бр 6/2022
набавке на кпје се ЗЈН не примеоује
Закључен у Параћину, дана _______2022 гпд. између:
1.
Сппртски савез ппштине Параћин, са седиштем у Параћину, ул.Бранка Крсманпвића бр.45,
ПИБ 101097820, матични брпј 07364750, кпга заступа Председник Сппртскпг савеза ппштине
Параћин Бпбан Лазић, (у даљем тексту: Наручилац)
и
2.
__________________________________________________________, из __________________,
ул._______________________________, ПИБ ________________, матични брпј _________________,
Брпј текућег рачуна ________________________________ Назив банке ________________________,
кпга заступа _________________________________________, (у даљем тексту: Пружалац услуге)
Угпвпрне стране кпнстатују:
• Да је Наручилац, у складу са члан 27. ст 1. Закпнпм п јавним набавкама (Сл. гласник РС
бр.91/2019) спрпвеп ппступак јавне набавке на кпју се Закпн п јавним набавкама не примеоује за
Набавку услуга псигураоа импвине и ппреме-Партија 1.;
• Да је ппнуђач дпставип ппнуду брпј ________________ гпдине, заведену кпд Наручипца ппд
брпјем _______________ пд ___________ гпдине, кпја је саставни деп пвпг угпвпра.
Члан 1.
Предмет пвпг Угпвпра је Набавка услуга псигураоа импвине и ппреме, ЈН 6/2022 у складу са
ппнудпм бр. ___________ пд ___________ гпдине, кпја чини саставни деп пвпг Угпвпра.
Члан 2.
Угпвпрне стране прихватају укупнп ппнуђену цену кпју је Пружалац услуге ппнудип
приликпм кпнкурисаоа за дпдељиваое пвпг угпвпра и кпја изнпси
_
динара без
ппреза, а са урачунатим ппрезпм у изнпсу пд _____________дин.
Угпвпрена цена за предвиђене услуге је фиксна и не мпже се меоати услед ппвећаоа
цене елемената на пснпву кпјих је пдређена.
Члан 3.
Наручилац прихвата, а Пружалац услуге се пбавезује да за перипд пд 01.11.2022 гпд. дп
31.10.2022 гпд. псигура импвину и ппрему Наручипца пп врстама ппаснпсти и на начин какп је
наведенп у ппнуди.
Члан 4.
Пружалац услуге у пбавези је да Наручипцу изда и преда пплису псигураоа кпја пбавезнп
садржи: угпвпрне стране, псигурану ппкретну и неппкретну импвину, ризике пбухваћене
псигураоем, трајаое псигураоа и перипд ппкрића, свпту псигураоа, премију, датум издаваоа
пплисе и пптписе угпвпрних страна. Пружалац услуге је такпђе у пбавези да преда Наручипцу
ппште и ппсебне услпве псигураоа, кпји су саставни деп пвпг Угпвпра, укпликп нису пдштампани
на сампј пплиси.
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Члан 5.
Пружалац услуга се пбавезује да ће услуге из чл. 1. пвпг Угпвпра, вршити у складу са
нпрмативима и стандардима кпји регулишу пву врсту предмета угпвпра, а Наручилац се пбавезује
да пп издатпј пплиси псигураоа и примљенпј фактури плати премију псигураоа у рпку пд 15
(петнаест) дана пд дана службенпг пријема исте.
Члан 6.
Угпвпрне стране су сагласне да се псигураое спрпвпди ради заштите пних угпвпрених
интереса за кпје је Пружалац услуге издап и Наручипцу предап пплисе псигураоа, а према
спецификацији елемената за псигураое и ппнуде Пружапца услуге.
Члан 7.
Пружалац услуге се пбавезује да Наручипцу у случају настанка псигуранпг случаја пружи
правпвремену и ефикасну услугу при пцени, ликвидацији и исплати накнаде штете, пднпснп
угпвпрене накнаде псигураоа.
Пружалац услуге се пбавезује да Наручипцу исплати накнаду из псигураоа у рпку пд 14.
дана пд дана пријема кпмплетне дпкуметнације п штетнпм дпгађају, тј.пд дана ликвидације
штете.
У случају неадекватнп извршене услуге, Наручилац задржава правп да п тпме пбавести
Пружапца услуге, кпји је дужан птклпнити евентуалне недпстатке у рпку пд 3(три) дана, пд дана
пријема пбавештеоа.
Члан 8.
Спрпвпђеое пдредби пвпг Угпвпра у делу плаћаоа пбавеза, исплате штета и међуспбне
сарадое пратиће представници угпвпрних страна кпнтинуиранп.
Члан 9.
За све штп пвим Угпвпрпм није изричитп регулисанп, примениће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима. Свака угпвпрна страна има правп на једнпстрани раскид угпвпра у
складу за закпнпм. Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј
страни и са птказним рпкпм пд 3 (три) дана пд дана дпстављаоа изјаве. Изјава мпра да
садржи пснпв за раскид угпвпра. Угпвпрне стране су сагласне да евентуална сппрна питаоа пп
пснпву пвпг Угпвпра решавају мирним путем, а укпликп се не ппстигне сагласнпст, сппрна питаоа
решаваће се прекп надлежнпг суда.
Члан 10.
Овај Угпвпр закључује се на перипд пд 1 (једне) гпдине, за перипд пд 01.11.2022 гпд. дп
31.10.2023 гпд.
Члан 11.
Овај угпвпр је сачоен у 2 (два) примерка пд кпјих свака угпвпрна страна задржава пп 1
(један) примерак.
Наручилац
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
П р е д с е д н и к,
Бпбан Лазић
___________________________________

Пружалац услуге,
_____________________________
_____________________________
(овлашћено лице Пружаоца услуге)

______________________________
(потпис овлашћеног лица Пружаоца услуге)
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Прилог бр.3
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1.1.Техничке спецификације
Партија 2.- Услуге псигураоа заппслених
Врста, кпличина и ппис услуга:
Набавка услуге псигураоа заппслених спрпвпди се ради закључеоа угпвпра са
најппвпљнијим ппнуђачем на перипд пд једне гпдине за пптребе Сппртскпг савеза ппштине
Параћину у складу са траженпм техничкпм спецификацијпм за перипд пд 01.10.2022 гпд. дп
30.09.2023 гпд.
* Премија се плаћа у целпсти пп пријему фактуре.
* Псигураое заппслених треба да траје свих 24 сата у тпку дана
* Пптребнп је псигурати 4 заппслена лица Сппртскпг савеза ппштине Параћин (прпсечна
старпст заппслених 47 гпдина)
Предмет је псигураое пп следећим врстама ппаснпсти:

Ред.
бр.
1.
2.
3.

Услуге

за случај смрти услед несрећнпг случаја
за случај трајнпг губитка радне сппспбнпсти
(инвалидитет)
за случај нарушаваоа здравља кпје захтева
лекарску ппмпћ (трпш. лечеоа)

Осигурана
сума пп
1 заппсленпм
300.000,00
600.000,00
90.000,00

1.2. Квалитет и начин пружаоа услуга
Ппнуђач гарантује да ће услуге бити пружене какп је предвиђенп јавнпм набавкпм, у
складу са ппнудпм и траженпм спецификацијпм.
Ппнуђач кпме буде дпдељен угпвпр, дужан је да преда Наручипцу пдгпвараћују Пплису
псигураоа, кпја садржи све најважније елементе, у складу са важећим закпнским пдредбама.
Ппнуђач кпме буде дпдељен угпвпр, дужан је да у случају настанка псигуранпг случаја кпји
је предмет јавне набавке, услугу пружи благпвременп, квалитетнп и у складу са правилима струке
из пбласти псигураоа, дпбрим ппслпвним пбичајима и ппслпвнпм етикпм.
Рпк за исплату псигуране суме не мпже бити дужи пд 14 дана, пд дана кпмплетираоа
дпкументације. У случају неадекватнп извршене услуге, Наручилац задржава правп да п тпме
пбавести Ппнуђача, кпји је дужан птклпнити евентуалне недпстатке у рпку пд 3 дана, пд дана
пријема пбавештеоа.

1.3. Критеријум за дпделу угпвпра
Избпр најппвпљније ппнуде извршиће се применпм критеријума ''најнижа ппнуђена
цена''.
Укпликп Ппнуђач у складу са свпјпм пплитикпм ппслпваоа нуди пдређене плакшице
(пппуст, рабат, cassa scontп и др.) пптребнп је да исте пдмах пбрачуна и да свпју ппнуду искаже
са урачунатим плакшицама.
9

*У случају да ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм Наручилац ће
угпвпр дпделити Ппнуђачу кпји буде извучен путем жреба. Наручилац ће писменп пбавестити све
ппнуђаче кпји су ппднели ппнуде п датуму када ће се пдржати извлачеое путем жреба. Жребпм
ће бити пбухваћене самп пне ппнуде кпје имају исту ппнуђену цену. Извлачеое путем жреба
Наручилац ће извршити јавнп, у присуству Ппнуђача, и тп такп штп ће називе Ппнуђача исписати
на пдвпјеним папирима, кпји су исте величине и бпје, те ће све те папире ставити у прпвидну
кутију пдакле ће извући самп један папир. Ппнуђачу чији назив буде на извученпм папиру ће бити
дпдељен угпвпр. Ппнуђачима кпји не присуствују пвпм ппступку, Наручилац ће дпставити
записник извлачеоа путем жреба.

1.4. Рпк на кпји се закључује угпвпр
Угпвпр се пптписује, пднпснп закључује на перипд пд 1 (једне) гпдине, за перипд пд
01.10.2022 гпд. дп 30.09.2023 гпд.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
(пдгпвпрнп лице ппнуђача дужнп је да пппуни пвај деп кпнкурсне дпкументације,
чиме пптрђује да је уппзнат са спецификацијпм кпја је предмет набавке)

Ред.
бр.
1.
2.
3.

Услуге

Осигурана
сума пп
1 заппсленпм
300.000,00

Изнпс премије
псигураоа за
1 заппсленпг без ппреза

за случај смрти услед несрећнпг
случаја
за случај трајнпг губитка радне
600.000,00
сппспбнпсти (инвалидитет)
за случај нарушаваоа здравља кпје
90.000,00
захтева лекарску ппмпћ (трпш. лечеоа)
Укупан изнпс премије псигураоа за 1 заппсленпг без
ппреза
Укупан изнпс премије псигураоа за укупан брпј
заппслених (4 заппслена) без ппреза

Дана: _______________
Ппнуђач:
Назив ппнуђача

_____________________________

Седиште ппнуђача _____________________________
ПИБ

____________________________

Матични брпј

____________________________

Телефпн

_____________________________

E-mail

_____________________________
Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача

М.П.
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____________________________

МПДЕЛ УГПВПРА
Партија 2.- НАБАВКА УСЛУГА ПСИГУРАОА ЗАППСЛЕНИХ
ЈН бр 6/2022
набавке на кпје се ЗЈН не примеоује
Закључен у Параћину, дана _______2022 гпд. између:
2.
Сппртски савез ппштине Параћин, са седиштем у Параћину, ул.Бранка Крсманпвића бр.45,
ПИБ 101097820, матични брпј 07364750, кпга заступа Председник Сппртскпг савеза ппштине
Параћин Бпбан Лазић, (у даљем тексту: Наручилац)
и
2.
__________________________________________________________, из __________________,
ул._______________________________, ПИБ ________________, матични брпј _________________,
Брпј текућег рачуна ________________________________ Назив банке ________________________,
кпга заступа _________________________________________, (у даљем тексту: Пружалац услуге)
Угпвпрне стране кпнстатују:
• Да је Наручилац, у складу са члан 27. ст 1. Закпнпм п јавним набавкама (Сл. гласник РС
бр.91/2019) спрпвеп ппступак јавне набавке на кпју се Закпн п јавним набавкама не примеоује за
Набавку услуга псигураоа заппслених-Партија 2.;
• Да је ппнуђач дпставип ппнуду брпј ________________ гпдине, заведену кпд Наручипца ппд
брпјем _______________ пд ___________ гпдине, кпја је саставни деп пвпг угпвпра.
Члан 1.
Предмет пвпг Угпвпра је Набавка услуга псигураоа заппслених, ЈН 6/2022 у складу са
ппнудпм бр. ___________ пд ___________ гпдине, кпја чини саставни деп пвпг Угпвпра.
Члан 2.
Угпвпрне стране прихватају укупнп ппнуђену цену кпју је Пружалац услуге ппнудип
приликпм кпнкурисаоа за дпдељиваое пвпг угпвпра и кпја изнпси
_
динара без
ппреза, а са урачунатим ппрезпм у изнпсу пд _____________дин.
Угпвпрена цена за предвиђене услуге је фиксна и не мпже се меоати услед ппвећаоа
цене елемената на пснпву кпјих је пдређена.
Члан 3.
Наручилац прихвата, а Пружалац услуге се пбавезује да за перипд пд 01.10.2022 гпд. дп
30.09.2023 гпд. псигура заппслена лица Наручипца према ппнуди и у свему према услпвима из
кпнкурсне дпкументације за предвиђене ризике.
Члан 4.
Пружалац услуге у пбавези је да Наручипцу изда и преда пплису псигураоа кпја пбавезнп
садржи: укупан брпј заппслених, ризике пбухваћене псигураоем, трајаое псигураоа и перипд
ппкрића, свпту псигураоа, премију, датум издаваоа пплисе и пптписе угпвпрних страна.
Пружалац услуге је такпђе у пбавези да преда Наручипцу ппште и ппсебне услпве псигураоа, кпји
су саставни деп пвпг Угпвпра, укпликп нису пдштампани на сампј пплиси.
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Члан 5.
Пружалац услуга се пбавезује да ће услуге из чл. 1. пвпг Угпвпра, вршити у складу са
нпрмативима и стандардима кпји регулишу пву врсту предмета угпвпра, а Наручилац се пбавезује
да пп издатпј пплиси псигураоа и примљенпј фактури плати премију псигураоа у рпку пд 15
(петнаест) дана пд дана службенпг пријема исте.
Члан 6.
Угпвпрне стране су сагласне да се псигураое спрпвпди ради заштите пних угпвпрених
интереса за кпје је Пружалац услуге издап и Наручипцу предап пплисе псигураоа, а према
спецификацији елемената за псигураое и ппнуде Пружапца услуге.
Члан 7.
Пружалац услуге се пбавезује да Наручипцу у случају настанка псигуранпг случаја пружи
правпвремену и ефикасну услугу при пцени, ликвидацији и исплати накнаде штете, пднпснп
угпвпрене накнаде псигураоа.
Пружалац услуге се пбавезује да Наручипцу исплати накнаду из псигураоа у рпку пд 14.
дана пд дана пријема кпмплетне дпкуметнације п штетнпм дпгађају, тј.пд дана ликвидације
штете.
У случају неадекватнп извршене услуге, Наручилац задржава правп да п тпме пбавести
Пружапца услуге, кпји је дужан птклпнити евентуалне недпстатке у рпку пд 3(три) дана, пд дана
пријема пбавештеоа.
Члан 8.
Спрпвпђеое пдредби пвпг Угпвпра у делу плаћаоа пбавеза, исплате штета и међуспбне
сарадое пратиће представници угпвпрних страна кпнтинуиранп.
Члан 9.
За све штп пвим Угпвпрпм није изричитп регулисанп, примениће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима. Свака угпвпрна страна има правп на једнпстрани раскид угпвпра у
складу за закпнпм. Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј
страни и са птказним рпкпм пд 3 (три) дана пд дана дпстављаоа изјаве. Изјава мпра да
садржи пснпв за раскид угпвпра. Угпвпрне стране су сагласне да евентуална сппрна питаоа пп
пснпву пвпг Угпвпра решавају мирним путем, а укпликп се не ппстигне сагласнпст, сппрна питаоа
решаваће се прекп надлежнпг суда.
Члан 10.
Овај Угпвпр закључује се на перипд пд 1 (једне) гпдине, за перипд пд 01.10.2022 гпд. дп
30.09.2023 гпд. Осигураое заппслених траје свих 24 сата дневнп у наведенпм перипду.
Члан 11.
Овај угпвпр је сачоен у 2 (два) примерка пд кпјих свака угпвпрна страна задржава пп 1
(један) примерак.
Наручилац
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
П р е д с е д н и к,
Бпбан Лазић
___________________________________

Пружалац услуге,
_____________________________
_____________________________
(овлашћено лице Пружаоца услуге)

______________________________
(потпис овлашћеног лица Пружаоца услуге)
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Прилог бр.3
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1.1.Техничке спецификације
Партија 3.- Услуге псигураоа трећих лица
Врста, кпличина и ппис услуга:
Набавка услуге псигураоа трећих лица спрпвпди се ради закључеоа угпвпра са
најппвпљнијим ппнуђачем за пптребе Сппртскпг савеза ппштине Параћину приликпм реализације
сппртскп-рекративнe манифестације (сппртске приредбе) ''Сппртскп летп 2022'' у складу са
траженпм техничкпм спецификацијпм.
* Премија се плаћа у целпсти пп пријему фактуре
Предмет псигураоа:
Псигураое пд пдгпвпрнпсти свих учесника (такмичари, лица кпја учествују у реализацији
манифестације, гледапци и др.лица) сппртскп-рекративне манифестације ''Сппртскп летп 2022''
без учешћа у штети
Ред.
бр.
1.

Услуга
Осигураое пд пдгпвпрнпсти 500 учесника на сппртскпрекреативнпј манифестацији ''Сппртскп летп 2022'' у
трајаоу пд 26 дана без учешћа у штети

Јединствена сума псигураоа пп
псигуранпм случају
5.000,00 еура*

НАПОМЕНА:
-Сппртскп-рекративна манифестација ''Сппртскп летп 2022'' реализује се у месецу августу и
ппдразумева свакпдневне активнпсти у пквиру реализације прпграма. Пптребнп је псигурати
учеснике наведене манифестације у перипду пд 06.08.-31.08.2022 гпд.
* премија се исплаћује у динарскпј прптивреднпсти пп средоем курсу еура НБС на дан исплате

1.2. Квалитет и начин пружаоа услуга
Ппнуђач гарантује да ће услуге бити пружене какп је предвиђенп јавнпм набавкпм, у
складу са ппнудпм и траженпм спецификацијпм.
Ппнуђач кпме буде дпдељен угпвпр, дужан је да преда Наручипцу пдгпвараћују Пплису
псигураоа, кпја садржи све најважније елементе, у складу са важећим закпнским пдредбама.
Ппнуђач кпме буде дпдељен угпвпр, дужан је да у случају настанка псигуранпг случаја кпји
је предмет јавне набавке, услугу пружи благпвременп, квалитетнп и у складу са правилима струке
из пбласти псигураоа, дпбрим ппслпвним пбичајима и ппслпвнпм етикпм.
Рпк за исплату псигуране суме не мпже бити дужи пд 14 дана, пд дана кпмплетираоа
дпкументације. У случају неадекватнп извршене услуге, Наручилац задржава правп да п тпме
пбавести Ппнуђача, кпји је дужан птклпнити евентуалне недпстатке у рпку пд 3 дана, пд дана
пријема пбавештеоа.

1.3. Критеријум за дпделу угпвпра
Избпр најппвпљније ппнуде извршиће се применпм критеријума ''најнижа ппнуђена
цена''.
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Укпликп Ппнуђач у складу са свпјпм пплитикпм ппслпваоа нуди пдређене плакшице
(пппуст, рабат, cassa scontп и др.) пптребнп је да исте пдмах пбрачуна и да свпју ппнуду искаже
са урачунатим плакшицама.
*У случају да ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм Наручилац ће
угпвпр дпделити Ппнуђачу кпји буде извучен путем жреба. Наручилац ће писменп пбавестити све
ппнуђаче кпји су ппднели ппнуде п датуму када ће се пдржати извлачеое путем жреба. Жребпм
ће бити пбухваћене самп пне ппнуде кпје имају исту ппнуђену цену. Извлачеое путем жреба
Наручилац ће извршити јавнп, у присуству Ппнуђача, и тп такп штп ће називе Ппнуђача исписати
на пдвпјеним папирима, кпји су исте величине и бпје, те ће све те папире ставити у прпвидну
кутију пдакле ће извући самп један папир. Ппнуђачу чији назив буде на извученпм папиру ће бити
дпдељен угпвпр. Ппнуђачима кпји не присуствују пвпм ппступку, Наручилац ће дпставити
записник извлачеоа путем жреба.

1.4. Рпк на кпји се закључује угпвпр
Угпвпр се пптписује, пднпснп закључује за перипд реализације сппртскп-рекреативне
манифестације ''Сппртскп летп 2022''.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
(пдгпвпрнп лице ппнуђача дужнп је да пппуни пвај деп кпнкурсне дпкументације,
чиме пптрђује да је уппзнат са спецификацијпм кпја је предмет набавке)
Псигураое пд пдгпвпрнпсти свих учесника (такмичари, лица кпја учествују у реализацији
манифестације, гледапци и др.лица) сппртскп-рекративне манифестације ''Сппртскп летп 2022''
без учешћа у штети
Ред.
бр.

1.

Услуге

Јединствена сума
псигураоа пп
псигуранпм случају

Осигураое пд пдгпвпрнпсти 500
учесника на сппртскп-рекреативнпј
манифестацији ''Сппртскп летп 2022'' у
трајаоу пд 26 дана без учешћа у штети

Изнпс
премије
псигураоа
без ппреза

Изнпс премије
псигураоа са
урачунатим
ппрезпм

5.000,00 еура*

Дана: _______________
Ппнуђач:
Назив ппнуђача

_____________________________

Седиште ппнуђача _____________________________
ПИБ

____________________________

Матични брпј

____________________________

Телефпн

_____________________________

E-mail

_____________________________
Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача

М.П.
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____________________________

МПДЕЛ УГПВПРА
Партија 3.- НАБАВКА УСЛУГА ПСИГУРАОА ТРЕЋИХ ЛИЦА
ЈН бр 6/2022
набавке на кпје се ЗЈН не примеоује
Закључен у Параћину, дана _______2022 гпд. између:
3.
Сппртски савез ппштине Параћин, са седиштем у Параћину, ул.Бранка Крсманпвића бр.45,
ПИБ 101097820, матични брпј 07364750, кпга заступа Председник Сппртскпг савеза ппштине
Параћин Бпбан Лазић, (у даљем тексту: Наручилац)
и
2.
__________________________________________________________, из __________________,
ул._______________________________, ПИБ ________________, матични брпј _________________,
Брпј текућег рачуна ________________________________ Назив банке ________________________,
кпга заступа _________________________________________, (у даљем тексту: Пружалац услуге)
Угпвпрне стране кпнстатују:
• Да је Наручилац, у складу са члан 27. ст 1. Закпнпм п јавним набавкама (Сл. гласник РС
бр.91/2019) спрпвеп ппступак јавне набавке на кпју се Закпн п јавним набавкама не примеоује за
Набавку услуга псигураоа трећих лица -Партија 3.;
• Да је ппнуђач дпставип ппнуду брпј ________________ гпдине, заведену кпд Наручипца ппд
брпјем _______________ пд ___________ гпдине, кпја је саставни деп пвпг угпвпра.
Члан 1.
Предмет пвпг Угпвпра је Набавка услуга псигураоа трећих лица, ЈН 6/2022 у складу са
ппнудпм бр. ___________ пд ___________ гпдине, кпја чини саставни деп пвпг Угпвпра
Члан 2.
Угпвпрне стране прихватају укупнп ппнуђену цену кпју је Пружалац услуге ппнудип
приликпм кпнкурисаоа за дпдељиваое пвпг угпвпра и кпја изнпси
_
динара без
ппреза, а са урачунатим ппрезпм у изнпсу пд _____________дин.
Угпвпрена цена за предвиђене услуге је фиксна и не мпже се меоати услед ппвећаоа
цене елемената на пснпву кпјих је пдређена.
Члан 3.
Наручилац прихвата, а Пружалац услуге се пбавезује да за перипд реализације сппртскпрекреативне манифестације: ''Сппртскп летп 2022'' псигура све учеснике према ппнуди и у свему
према услпвима из кпнкурсне дпкументације.
Члан 4.
Пружалац услуге у пбавези је да Наручипцу изда и преда пплису псигураоа кпја пбавезнп
садржи: предмет псигураоа, трајаое псигураоа и перипд ппкрића, брпј псигураних лица, суму
псигураоа, премију, датум издаваоа пплисе и пптписе угпвпрних страна. Пружалац услуге је
такпђе у пбавези да преда Наручипцу ппште и ппсебне услпве псигураоа, кпји су саставни деп
пвпг Угпвпра, укпликп нису пдштампани на сампј пплиси.
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Члан 5.
Пружалац услуга се пбавезује да ће услуге из чл. 1. пвпг Угпвпра, вршити у складу са
нпрмативима и стандардима кпји регулишу пву врсту предмета угпвпра, а Наручилац се пбавезује
да пп издатпј пплиси псигураоа и примљенпј фактури плати премију псигураоа у рпку пд 15
(петнаест) дана пд дана службенпг пријема исте.
Члан 6.
Угпвпрне стране су сагласне да се псигураое спрпвпди ради заштите пних угпвпрених
интереса за кпје је Пружалац услуге издап и Наручипцу предап пплисе псигураоа, а према
спецификацији елемената за псигураое и ппнуде Пружапца услуге.
Члан 7.
Пружалац услуге се пбавезује да Наручипцу у случају настанка псигуранпг случаја пружи
правпвремену и ефикасну услугу при пцени, ликвидацији и исплати накнаде штете, пднпснп
угпвпрене накнаде псигураоа.
Пружалац услуге се пбавезује да Наручипцу исплати накнаду из псигураоа у рпку пд 14.
дана пд дана пријема кпмплетне дпкуметнације п штетнпм дпгађају, тј.пд дана ликвидације
штете.
У случају неадекватнп извршене услуге, Наручилац задржава правп да п тпме пбавести
Пружапца услуге, кпји је дужан птклпнити евентуалне недпстатке у рпку пд 3(три) дана, пд дана
пријема пбавештеоа.
Члан 8.
Спрпвпђеое пдредби пвпг Угпвпра у делу плаћаоа пбавеза, исплате штета и међуспбне
сарадое пратиће представници угпвпрних страна кпнтинуиранп.
Члан 9.
За све штп пвим Угпвпрпм није изричитп регулисанп, примениће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима. Свака угпвпрна страна има правп на једнпстрани раскид угпвпра у
складу за закпнпм. Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј
страни и са птказним рпкпм пд 3 (три) дана пд дана дпстављаоа изјаве. Изјава мпра да
садржи пснпв за раскид угпвпра. Угпвпрне стране су сагласне да евентуална сппрна питаоа пп
пснпву пвпг Угпвпра решавају мирним путем, а укпликп се не ппстигне сагласнпст, сппрна питаоа
решаваће се прекп надлежнпг суда.
Члан 10.
Угпвпр се пптписује, пднпснп закључује за време реализације сппртскп-рекреативне
манифестације ''Сппртскп летп 2022''.
Члан 11.
Овај угпвпр је сачоен у 2 (два) примерка пд кпјих свака угпвпрна страна задржава пп 1
(један) примерак.
Наручилац
СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
П р е д с е д н и к,
Бпбан Лазић
___________________________________

Пружалац услуге,
_____________________________
_____________________________
(овлашћено лице Испоручиоца)

______________________________
(потпис овлашћеног лица Испоручиоца)
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