ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА
Војводе Степе 20/III, Инђија, тел: 022/561-002, факс: 022/561-343, e-mail: komunalac@indjija.net,
http://www.komunalac-indjija.com, матични број: 08584877, ПИБ 101613376, шифра делатности 3811

__________________________________________________
Број: 135/н
Дана 25.04.2016. године

ИЗМЕНА КОНКУСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набакама („Службени гласник
РС” број 124/2012) врши се измена конкурсне документације за ЈНМВ бр.
12/2016 – Осигурање имовине, запослених и аутоосигурање.
1. на страни 1/37:
„Крајњи рок за достављање понуда: 26.04.2016. до 12.00 часова“
мења се и гласи:
„Крајњи рок за достављање понуда: 04.05.2016. до 12.00 часова“ .
2. на страни 1/37:
„Јавно отварање: 26.04.2016. у 12.30 часова“
мења се и гласи:
„Јавно отварање: 04.05.2016. у 10.30 часова“
3. на страни 18/37:
Осигурање имовине у Табели Пожар и неке друге опасности колона
„Сума осигурања“
Ризик

Предмет
осигурања
Грађевински објекти
по набавној
вредности

Пожар и неке
друге
опасности

Грађевински објекти
на фиксну вредност

Опрема, контејнери
и пијачне тезге

Ширина
покрића

Начин
осигурања

Сума
осигурања

Основни
ризици
Излив
воде
Основни
ризици
Излив
воде
Основни
ризици
Излив
воде

На уговорену
вредност

78.098.215,33

На први ризик

3.904.910,76

На уговорену
вредност

27.000.000,00

На први ризик

1.350.000,00

На уговорену
вредност

19.833.451,24

На први ризик

991.672,56

Износ
премије

У осигурање обавезно укључити и покриће амортизоване вредности објеката и опреме,
тј.доплатак за осигурање амортизоване вредности код делимичних штета
УКУПНО

мења се и гласи:
Ризик

Предмет
осигурања
Грађевински објекти
по набавној
вредности

Пожар и неке
друге
опасности

Грађевински објекти
на фиксну вредност

Опрема, контејнери
и пијачне тезге

Ширина
покрића

Начин
осигурања

Сума
осигурања

Основни
ризици
Излив
воде
Основни
ризици
Излив
воде
Основни
ризици
Излив
воде

На уговорену
вредност

78.615.376,64

На први ризик

3.930.768,83

На уговорену
вредност

27.000.000,00

На први ризик

1.350.000,00

На уговорену
вредност

20.657.876,24

На први ризик

1.032.893,82

Износ
премије

У осигурање обавезно укључити и покриће амортизоване вредности објеката и опреме,
тј.доплатак за осигурање амортизоване вредности код делимичних штета
УКУПНО

4. на страни 18/37:
Осигурање имовине у Табели Комбиновано осигурање колона „Сума
осигурања“
Ризик

Комбиновано
осигурање

Предмет
осигурања
Рачунари,
рачунарска
опрема и слични
уређаји
Канцеларијска
опрема, алати и
остала орема

Ширина покрића
Основни ризици
(пожар, удар грома,
деловање воде и
водене паре, квар и
лом, провална
крађа и
разбојништва )

Начин
осигурања

Сума
осигурања

На
уговорену
вредност

1.728.461,35

На
уговорену
вредност
На први
ризик

Износ
премије

9.159.732,08
915.973,21

У осигурање обавезно укључити и покриће амортизоване вредности, тј.доплатак за осигурање
амортизоване вредности код делимичних штета, откуп одбитне франшизе
УКУПНО

мења се и гласи:
Ризик

Комбиновано
осигурање

Предмет
осигурања
Рачунари,
рачунарска
опрема и слични
уређаји
Канцеларијска
опрема, алати и
остала орема

Ширина покрића
Основни ризици
(пожар, удар грома,
деловање воде и
водене паре, квар и
лом, провална
крађа и
разбојништва )

Начин
осигурања

Сума
осигурања

На
уговорену
вредност

1.082.260,54

На
уговорену
вредност
На први
ризик

Износ
премије

9.320.770,43
932.077,04

У осигурање обавезно укључити и покриће амортизоване вредности, тј.доплатак за осигурање
амортизоване вредности код делимичних штета, откуп одбитне франшизе
УКУПНО

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА
Војводе Степе 20/III, Инђија, тел: 022/561-002, факс: 022/561-343, e-mail: komunalac@indjija.net,
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА
Осигурање имовине, запослених и аутоосигурање
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 12

Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:

04.05.2016. до 12.00 часова

Јавно отварање:

04.05.2016.

у 12.30 часова

Април, 2016. године
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 12
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1.Осигурање имовине

Ризик

Пожар и неке
друге опасности

Предмет
осигурања

Ширина
покрића

Начин
осигурања

Грађевински
објекти по
набавној
вредности

Основни
ризици

На уговорену
вредност

78.615.376,64

Излив воде

На први ризик

3.930.768,83

Основни
ризици

На уговорену
вредност

27.000.000,00

Излив воде

На први ризик

1.350.000,00

Основни
ризици

На уговорену
вредност

20.657.876,24

Излив воде

На први ризик

1.032.893,82

Грађевински
објекти на
фиксну
вредност

Опрема,
контејнери и
пијачне тезге

Сума
осигурања

Износ
премије

У осигурање обавезно укључити и покриће амортизоване вредности објеката и опреме, тј.доплатак за
осигурање амортизоване вредности код делимичних штета
УКУПНО

НАПОМЕНА: Осигурање треба да покрије период од 30.05.2016. године до
30.05.2017. године, односно до дана истека уговора о осигурању.
Ризик

Предмет
осигурања
Рачунари,
рачунарска опрема
и слични уређаји

Комбиновано
осигурање

Канцеларијска
опрема, алати и
остала орема

Ширина покрића

Основни ризици
(пожар, удар грома,
деловање воде и
водене паре, квар и
лом, провална
крађа и
разбојништва )

Начин
осигурања

Сума
осигурања

На уговорену
вредност

1.082.260,54

На уговорену
вредност

9.320.770,43

На први ризик

932.077,04

Износ
премије

У осигурање обавезно укључити и покриће амортизоване вредности, тј.доплатак за осигурање амортизоване
вредности код делимичних штета, откуп одбитне франшизе
УКУПНО

НАПОМЕНА: Осигурање треба да покрије период од 30.05.2016. године до
30.05.2017. године, односно до дана истека уговора о осигурању.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Комуналац“ Инђија, Војводе Степе 20/3,
22320 Инђија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Осигурање
имовине, запослених и аутоосигурање, ЈН. бр. 12 - НЕ ОТВАРАТИ!”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
04.05.2016. до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
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.
Понуда мора да садржи:
1. Изјаву о испуњавању услова из члана 75 Закона
2. Копија важеће дозволе Народне банке Србије за обављање делатности
осигурања
3. Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75 Закона (опционо)
4. Образац понуде
5. Спецификација цене
6. Модел уговора
7. Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није
обавезно)
8. Образац изјаве о независној понуди
9. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о
јавним набавкама
10. Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (опционо)
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
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