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На основу члана 39.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, у даљем тексту
Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки („Сл.гласник РС“ бр.29 /13)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга
осигурања бр. 28/2014-1 од 30.10.2014. године, ЈКП “Водовод-Ваљево” објављује конкурсну
документацију са следећим садржајем:

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

Јавна набавка мале вредности 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3

II Подаци о предмету набавке 3

III Врста,  количина и опис услуга, техничка документација,  
евентуалне додатне услуге и сл.

4

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се 
доказује испуњеност услова

20

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 24

VI Обрасци понуде по партијама 32

VII Образац структуре цене  по партијама 44

VIII Модел уговора по партијама 47

IХ Изјава о надокнади штетеу периоду од 01.11.2014. године до 
момента закључења уговора за партију 1

56

X Изјава о надокнади штетеу периоду од 01.11.2014. године до 
момента закључења уговора за партију 2

57

XI Образац трошкова припреме понуде 58

XII Образац изјаве о независној понуди 59

        Страна 2 oд 59



ЈКП “Водовод-Ваљево”
Конкурсна документација за набавку услуга осигурања

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац ЈКП “Водовод-Ваљево”

Седиште и адреса наручиоца Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 26

Матични број 07136277 

ПИБ 100070077

интернет страна www.vodovodva.co.rs

Шифра делатности 3600

3.  ВРСТА  ПОСТУПКА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ :  јавна  набавка  мале  вредности у  складу  са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. ВРСТА ПРЕДМЕТА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ- услуге

5.  ЛИЦЕ  ЗА  КОНТАКТ  код  наручиоца  је  Гордана  Божић,  е-
mail:gordana.vodovodva@gmail.com, факс:  014/244 508.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 28/2014 су услуге осигурања

Партија бр. 1-Осигурање запослених
Назив и ознака  из општег речника набавке : 
Услуге осигурања од незгоде-66512100; ,
Услуге добровољног здравственог осигурања -66512210
Процењена вредност партије 1: 600.000 динара.

Партија бр. 2 -Осигурање имовине и  одговорности из основа делатности;
Назив и ознака  из општег речника набавке : 
Услуге осигурања  имовине-66515200
Услуге осигурања од одговорности 66516000
Процењена вредност партије 2: 1.200.000 динара

Партија бр. 3-Осигурање возила;
Назив и ознака  из општег речника набавке : 
Услуге осигурања моторних возила-66514110
Процењена вредност партије 3: 1.000.000 динара
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
 И ОПИС УСЛУГА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1
 ОСИГУРАЊЕ  ЗАПОСЛЕНИХ

а) ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ЗА СЛУЧАЈ БОЛЕСТИ И ХИРУРШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

ОСИГУРАНА СУМА ЗА 1 ОСИГУРАНО ЛИЦЕ 

ТЕШКА БОЛЕСТ ХИРУРШКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

125.000,00 125.000,00

ПОНУДУ ДАТИ НА БАЗИ 234 РАДНИКА

б)КОЛЕКТИВНО  ОСИГУРАЊЕ  ЗАПОСЛЕНИХ   ОД  ПОСЛЕДИЦА  НЕЗГОДЕ (НЕСРЕЋНОГ
СЛУЧАЈА) ТОКПМ 24 ЧАСА, БЕЗ ПРОСТОРНОГ И ВРЕМЕНСКОГ ОГРАНИЧЕЊА

ОСИГУРАНА СУМА ЗА 1 ОСИГУРАНО ЛИЦЕ 

СМРТ

ИНВАЛИДИТЕТ ДНЕВНА НАКНАДАУСЛЕД
НЕСРЕЋНОГ

СЛУЧАЈА
УСЛЕД  БОЛЕСТИ

500.000,00 250.000,00 1.000.000,00 250,00

ПОНУДУ ДАТИ НА БАЗИ 234 РАДНИКА

Укупна премија по једном запосленом (а+б): __________________ динара без ПДВ-а

        Страна 4 oд 59



ЈКП “Водовод-Ваљево”
Конкурсна документација за набавку услуга осигурања

 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ  2 
 ОСИГУРАЊЕ  ИМОВИНЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ОСНОВА ДЕЛАТНОСТИ

А.  ИМОВИНА 
1. УПРАВНА ЗГРАДА ВУКА КАРАЏИЋА

Осигурање од пожара и 
неких других опасности, 
посебни услови за 
осигурање имовине од 
опасности земљотреса

грађевине 6.313.776,00
опрема 4.000.000,00

Свега 10.313.776,00
   
Осигурање машина од 
лома и неких других 
опасности

опрема
0,00

   
2. УПРАВНА ЗГРАДА ИЛИЏА

Осигурање од пожара и 
неких других опасности, 
посебни услови за 
осигурање имовине од 
опасности земљотреса

грађевине 8.115.125,00
опрема 270.000,00

Свега 8.385.125,00
   
Осигурање машина од 
лома и неких других 
опасности

опрема
0,00

   
3. ЦС ГРАДАЦ

Осигурање од пожара и 
неких других опасности, 
посебни услови за 
осигурање имовине од 
опасности земљотреса

грађевине 46.553.921,00
опрема 16.875.267,00

Свега 63.429.188,00
   
Осигурање машина од 
лома и неких других 
опасности

опрема
16.875.267,00

   
4. ПОСТРОЈЕЊЕ ПЕЋИНА 

Осигурање од пожара и 
неких других опасности, 
посебни услови за 
осигурање имовине од 
опасности земљотреса

грађевине 534.358.236,00
опрема 205.977.581,00

Свега 740.335.817,00
   
Осигурање машина од 
лома и неких других 
опасности

опрема
3.142.000,00

   
5. ПОСТРОЈЕЊЕ ДИВЧИБАРЕ 

Осигурање од пожара и 
неких других опасности, 
посебни услови за 
осигурање имовине од 
опасности земљотреса

грађевине 10.265.467,00

опрема 2.975.987,00

Свега 13.241.454,00
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Осигурање машина од 
лома и неких других 
опасности

опрема
870.000,00

   
6. ЦС И ХИДРОФОРСКА ПОСТРОЈЕЊА (Прилог 1)

Осигурање од пожара и 
неких других опасности, 
посебни услови за 
осигурање имовине од 
опасности земљотреса

грађевине  
опрема 28.760.000,00

Свега 28.760.000,00
 
Осигурање машина од 
лома и неких других 
опасности опрема 28.760.000,00
   

7.  ПОСТРОЈЕЊЕ ГОРИЋ (Прилог 2)
Осигурање од пожара и 
неких других опасности, 
посебни услови за 
осигурање имовине од 
опасности земљотреса

грађевина 141.266.253,00
опрема 73.075.708,34

Свега 214.341.961,34
   
Осигурање машина од 
лома и неких других 
опасности опрема 14.058.000,00

8. ЦС ДУПЛЕ ТРАКЕ
Осигурање од пожара и 
неких других опасности, 
посебни услови за 
осигурање имовине од 
опасности земљотреса

грађевина 2.956.858,00
опрема 780.000,00

Свега 3.736.858,00
   
Осигурање машина од 
лома и неких других 
опасности опрема 780.000,00
   

9. ЦС ВОЋЕ
Осигурање од пожара и 
неких других опасности, 
посебни услови за 
осигурање имовине од 
опасности земљотреса

грађевина 2.956.858,00
опрема 2.610.000,00

Свега 5.566.858,00
   
Осигурање машина од 
лома и неких других 
опасности опрема 2.610.000,00
   

10.ЦС ГОРИЋ 1
Осигурање од пожара и 
неких других опасности, 
посебни услови за 
осигурање имовине од 
опасности земљотреса

грађевина  
опрема 3.150.000,00

Свега 3.150.000,00
   
Осигурање машина од 
лома и неких других 

опрема 3.150.000,00
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опасности

   
11. ЦС ГОРИЋ 2

Осигурање од пожара и 
неких других опасности, 
посебни услови за 
осигурање имовине од 
опасности земљотреса

грађевина  
опрема 3.150.000,00

Свега 3.150.000,00
   
Осигурање машина од 
лома и неких других 
опасности опрема 3.150.000,00

УКУПНО (1-12)
Осигурање од пожара 
и неких других 
опасности, посебни 
услови за осигурање 
имовине од опасности 
земљотреса

грађевина 752.786.494,00
опрема 341.624.543,34

Свега 1.094.411.037,34
   
Осигурање машина од 
лома и неких других 
опасности опрема 73.395.267,00

УКУПНО

Осигурање  од  пожара  и  неких  других
опасности, посебни услови за осигурање
имовине од опасности земљотреса

грађевина 752.786.494,00

опрема 341.624.543,34

свега 1.094.411.037,34

Осигурање  машина  од  лома  и  неких
других опасности, са откупом франшизе

опрема 73.395.267,00

Напомена: Премије за осигурање машина од лома дати са откупом франшизе и са откупом
амортизоване вредности. 

Б. ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ОСНОВА ДЕЛАТНОСТИ

Укључити штете причињене трећим лицима и одговорност послодавца према запосленим 
радницима

Осигурана сума до 15000 ЕУРА

4 агрегатне суме годишње

Укупан приход ЈКП “Водово-Ваљево” у 2013. години- 411.816,00  динара 
Број запослених  радника: 234
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PREGLED OPREME ZA OSIGURANJE OD  LOMA
Prilog br. 1 uz osiguranje imovine:

OBJEKAT 3. Crpna stanica “Gradac”

R.br
.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor “FEED”-Austrija 160kW DIPG 315 MB/4NF 6 2012 8.400.000
2 Pumpa “ITT”-Austrija 160kW PA 124/4 SB111C-16004 6 2012 8.400.000
3 Pumpa za nal. “abs”- Austrija 0,338kW IP 900 W 50Hz 2 2012 75.267

Svega 3. 16.875.267
OBJEKAT 4. Postrojenje za preradu vode “Pećina”

R.br
.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 15 kW 1ZKK160L4 2 1990 86.000
2 Pumpa MTZ Skoplje 16 kW DP10A-2 2 1990 88.000
3 Elektromotor Sever 110 kW ZK 315 S-4 2 1994 330.000
4 Elektromotor Končar 11 kW 4AZ 100 M-4 2 1995 92.000
5 Pumpa MTZ Skoplje 11 kW VM 30-C 2 1995 160.000
6 Generator Rade Končar 110 kW SGBP-4 1 1999 770.000
7 Elektromotor Sever 30 kW 1.ZK 200 L-4 1 1998 170.000
8 Kompresor Fagram 30 kW 763 1 1998 500.000
9 Elektromotor Sever 15 kW 1.ZK 160 M-2 2 1999 96.000
10 Kompresor Energoinvest 16 kW E4 NF 1010 2 1999 360.000
11 Elektromotor Sever 22 kW 1.ZK 180 L-4 2 1998 130.000
12 Pumpa Jastrebac 23 kW VNP 150-2 2 1998 360.000

Svega 4. 3.142.000
OBJEKAT 5. .PPV “DIVČIBARE”

R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 18,5 kW 1.ZK 180 M-4 1+1 1460 1995 170.000
2 Pumpa Jastrebac 18,5 kW VPN100-9 1+1 1450 1995 700.000

Svega  5 870.000
OBJEKAT 6.1 Crpna stanica “Paklje”
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost
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1 Elektromotor “FEED”-Austrija 200kW SEE 315 M4C 2 1483 2004 1.500.000
2 Pumpa Ernest Vogel- Austrija 194,3kW 400LS400 UN 2004 2 1483 2004 17.600.000

Svega  6.1 19.100.000
OBJEKAT 6.2 Crpna stanica “Ilidža”
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor 1+1 1985 160.000
2 Pumpa Jastrebac 18 kW 1+1 1985 110.000

Svega  6.2 270.000
OBJEKAT 6.3 Crpna stanica “Boričevac” (stari-šuma-staro postrojenje)
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 15kW 1ZK200 LK-2 2 2947 1989 190.000
2 Pumpa Jastrebac 15KkW VPN100-2 2 2900 1989 180.000

Svega  6.3 370.000
OBJEKAT 6.4 Crpna stanica “Boričevac” (novi- kontejner)
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor “FEED”-Austrija 45kW DIPG 22255M/2F 2 1990 210.000
2 Pumpa  Vogel pumpen- Austrija 35,5kW LSN 125-80-250SN1-4502 2 1990 380.000

Svega  6.4 590.000
OBJEKAT 6.5. Hidroforsko postrojenje “Suva česma”
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 15kW 1ZK 160M2 1+1 2910 1992 90.000
2 Pumpa Jastrebac 15kW VP 80-2 1+1 2900                1992   220.000

Svega  6.5 310.000
OBJEKAT 6.6 Crpna stanica “Bair” 
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 45kW ZK 225M2 1+1 2960 1990 200.000
2 Pumpa Jastrebac 45kW VP 100 1+1 2900                1990   200.000

Svega  6.6 400.000
OBJEKAT 6.7 Hidroforsko postrojenje CS Popare 
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R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 15kW 1ZK 160M2 1+1 2910 2008 100.000
2 Pumpa Jastrebac 15kW VP 80-2 1+1 2900                1990   160.000

Svega  6.7 260.000
OBJEKAT 6.8  Hidroforsko postrojenje Bobija
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 1,1kW ZK 80 1 2770 1990 12.000
2 Pumpa Jastrebac 1,1kW VP 25-5 1 2790 1990 45.000

Svega  6.8 57.000
OBJEKAT 6.9  Hidroforsko postrojenje Dročine 1
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 4 i 2,2kW URS 152-11 2+1 2830 1998 96.000
2 Pumpa Sever 4 i 2,2kW URS 152-11 2+1 2830 1998 225.000

Svega  6.9 321.000
OBJEKAT 6.10  Hidroforsko postrojenje Dročine 2 Kličevac
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 1,1kW URS 62-8 1+1 2750 1995 36.000
2 Pumpa Sever 1,1kW URS 62-8 1+1 2750 1995 32.000

Svega  6.10 68000
OBJEKAT 6.11   Crpna stanica"Peti puk”
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 30kW VP 100-2 2+1 2930 1977 270.000
2 Pumpa Jastrebac 30kW ZK200LK2 2+1 2930 1977 255.000

Svega  6.11 525.000

OBJEKAT 6.12  Hidroforsko postrojenje CS Janko Janković
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 21kW 1+1 2900 1985 132.000
2 Pumpa Jastrebac 22kW VPN 80-3 1+1 2900 1985 190.000
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Svega  6.12 322.000
OBJEKAT 6.13 CS Janko Janković
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 22kW ZK 180M2 i Rad.Ko. 1+1 2900 1980 116.000
2 Pumpa Jastrebac 22kW VPN 80-3 1+1 2900 1989 20.000

Svega  6.13 136.000
OBJEKAT 6.14  Hidroforsko postrojenje Radino brdo
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Elektrokovina i Sever 5,5kW 1+1 1982 80.000
2 Pumpa P13YSA-2 i Jastrebac 5.5kW ZK 112M2 1+1 1982 180.000

Svega  6.14 260.000
OBJEKAT 6.15 CS Smrdan
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 7,5W 1ZK 82 S2 1+1 2900 1990 90.000
2 Pumpa Jastrebac 7,5kW VPV 40-6 1+1 2860 1990 184.000

Svega  6.15 274.000

OBJEKAT 6.16  Hidroforsko postrojenje Rogljević
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 4 i 2 kW URS 152-11 1+1 2830 1989 64.000
2 Pumpa Sever 4 i 2 kW URS 152-11 1+1 2860 1989 130.000

Svega  6.16 194.000
OBJEKAT 6.17  CS Mrčić
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Jastrebac 11kW 1ZK 160MK2 1+1 2910 1989 96.000
2 Pumpa Sever 11kW VP 50 1+1 2900 1989 164.000

Svega  6.17 260.000

OBJEKAT 6.18 CS  Paune
R.b Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost
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r.
1 Elektromotor Jastrebac 7,5 kW 1ZK 132 S2 1+1 2860 1999 92.000
2 Pumpa Sever 7,5 kW VP 40-5 1+1 2900 1999 176.000

Svega  6.18 268.000
OBJEKAT 6.19  Hidroforsko postrojenje Rakići
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Rade Končar 7,5kW 1 2900 2001 50.000
2 Pumpa  Jastrebac 7.5kW VP 40-60 1 2900 2001 105.000

Svega  6.19 155.000
OBJEKAT 6.20  Hidroforsko postrojenje Ostrvo
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 4 i 2,2 kW 1+1 2830 1990 50.000
2 Pumpa  Sever 4 i 2,2 kW URS 152-11 i URS 62-11 1+1 2900 1990 130.000

Svega  6.20 180.000
OBJEKAT 6.21 Hidroforsko postrojenje Uroševići
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 5,5kW VP 40-4 1 2950 1975 42.000
2 Pumpa  Jastrebac 5.5kW VP 40-4 1 2800 2001 95.000

Svega  6.21 137.000
OBJEKAT 6.22  Hidroforsko postrojenje Popučke 1
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 22  kW 1 2918 2002 70.000
2 Pumpa  Jastrebac 22 kW VP 80-30 1 2918 2002 12.000

Svega  6.22 82.000
OBJEKAT 6.23  Hidroforsko postrojenje Popučke 2
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 22  kW 1 2918 1995 68.000
2 Pumpa  Jastrebac 22 kW VP 80-30 1 2918 1995 110.000

Svega  6.23 178.000
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OBJEKAT 6.24  Hidroforsko postrojenje Petnica
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 11 kW 1 2910 1995 46.000
2 Pumpa  Jastrebac 11 kW VP 40-80 1 2910 1995 92.000

Svega  6.24 138.000
OBJEKAT 6.25  Hidroforsko postrojenje Dupljaj
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Nemačka 2 kW GRUNFOS 1 2004 30.000
2 Pumpa  Nemačka 2 kW GWP TS1 1 2004 65.000

Svega  6.25 95.000
OBJEKAT 6.26  Prskavac 1 (CS Gradac)
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor LOWARA 37 kW SV4610/2F37OT 2 2900 2012 360.000
2 Pumpa 37 kW 2 2900 2012 1.100.000

Svega  6.26 1.460.000
OBJEKAT 6.27  Prskavac 2 (Brangović)
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor LOWARA 16,5 kW SV3304F110T/P 2 2940 2012 190.000
2 Pumpa 16,5 kW 2 2940 2012 620.000

Svega  6.27 810.000
OBJEKAT 6.28  Prskavac 3 (Kovačice)
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor LOWARA 7,5 kW SV4816F75T 2 2900 2012 170.000
2 Pumpa 7,5 kW 2 2900 2012 580.000

Svega  6.28 750.000
OBJEKAT 6.29  Prskavac 4 (Bačevci)
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor LOWARA 7,5  kW SV4816F75T 2 2900 2012 170.000
2 Pumpa 7,5  kW 2 2900 2012 620.000
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Svega  6.29 790.000
Ukupno 6 28.760.000

OBJEKAT 7.1  Fabrika za preradu otpadnih voda Gorić – pužne pumpe objekat A
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Rade Končar 18,5  kW 4AZ200La-6B5 5 1988 550.000
2 Reduktor Strojna 18,5  kW 366.200.B3/35º 5 1988 3.400.000
3 Mlaz.na pum. Rade Končar 0,25  kW 5AZ 71A-4B14F85 5 1988 1.000.000

Svega  7.1 4.950.000
OBJEKAT 7.2  Fabrika za preradu otpadnih voda Gorić – pužne pumpe objekat C
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Rade Končar 4  kW 4AZ132MA-6B14F215 4 1988 152.000
2 Reduktor Strojna 4  kW 92297 DO 92300 4 1988 1.160.000

Svega  7.2 1.312.000
OBJEKAT 7.3 Fabrika za preradu otpadnih voda Gorić -ulazna šahta
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 1,1 kW ZK80B2 1 1995 10.000
2 Pumpa  Tamp 1,1 kW 40624002 1 1997 150.000

Svega  7.3 160.000
OBJEKAT 7.4  Fabrika za preradu otpadnih voda Gorić -duvaljke na objektu  A
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Aerzan 22 kW AM180MXA204Y4 2 2003 150.000
2 Duvaljke Duvaljka 16,3 kW GM25S 2 2003 320.000

Svega  7.4 470.000
OBJEKAT 7.5  Fabrika za preradu otpadnih voda Gorić -pumpa za pesak-most  A
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor WILO-EMU 3,5kW FA08.52W 6 2008 4.200.000
2 Duvaljke WILO-EMU 3,5 kW T17-418K 6 2008 240.000

Svega  7.5 4.400.000
OBJEKAT 7.6  Fabrika za preradu otpadnih voda Gorić -pumpa za mulj-objekat B

Страна 14 oд 59



ЈКП “Водовод-Ваљево”
Конкурсна документација за набавку услуга осигурања

R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Rade Končar 22 kW 4AZ180M-2 2 1988 130.000
2 Pumpa Hidrometal 22 kW HFV-2 2 1988 300.000
3 Elektromotor Nord 12,6 kW SK160M/4TF 2 2004 124.000
4 Reduktor Getrtebebau 12,6 kW Getc block,L 100-74,1/GS 2 2004 700.000
5 Pumpa KSB 12,6 kW 2 2004 440.000

Svega  7.6 1.694.000
OBJEKAT 7.7  Fabrika za preradu otpadnih voda Gorić – objekat C
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 33-55 kW ZK280M6/4 1 1983 63.000
2 Elektromotor Rade Končar 37-55 kW 4AZp280M-6/4V1 1 1988 68.000

Svega  7.7 131.000
OBJEKAT 7.8  Fabrika za preradu otpadnih voda Gorić – objekat D-pumpe za cirkulaciju mulja
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Rade Končar 15 kW 4AZ1604-4 4 1987 168.000
2 Pumpa Hidrometal 15 kW HFV-3 4 1987 600.000

Svega  7.8 768.000
OBJEKAT 7.9 Fabrika za preradu otpadnih voda Gorić – muljači u digestorima
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 7,5 kW ZK1 32M4 1 1988 25.000
2 Elektromotor Sever 7,5 kW ZK1 32M5 1 1988 25.000

Svega  7.9 50.000
OBJEKAT 7.10 Fabrika za preradu otpadnih voda Gorić – kompresor za dehidrataciju mulja
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Sever 4 kW ZK1 32M4 1 1978 18.000
2 Kompresor Energoinvest 4 kW NL1010 1 1978 65000

Svega  7.10 83.000
Ukupno7 14.058.000

OBJEKAT 8. Fekalna crpna stanica Duple trake
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R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor 7,5 kW 8123,001 3 1980 1990 270.000
2 Pumpa Tsurumi pump 7,5 kW LSC1.US 3 1980 1990 510.000

Svega  8 780.000
OBJEKAT 9. Fekalna crpna stanica Voće
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Flight 8,8 kW 3152,12 3 1850 1999 360.000
2 Pumpa Flight 8,8 kW 3152,12 3 1850 1999 2.250.000

Svega 9 2.610.000
OBJEKAT 10. Fekalna crpna stanica Gorić 1
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Flight 13,5 kW 3.153.181 3 2100 2007 750.000
2 Pumpa Flight 13,5 kW 3.153.181 3 2100 2007 2.400.000

Svega 10 3.150.000
OBJEKAT 11. Fekalna crpna stanica Gorić 2 (pužne pumpe velike)
R.b
r.

Naziv Proizvođač Snaga Tip Broj kom. Broj obrt. God.proizv. Procenjena vrednost

1 Elektromotor Flight 13,5 kW 3.153.181 3 2010 750.000
2 Pumpa Flight 13,5 kW 3.153.181 3 2010 2.400.000

Svega 10 3.150.000
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4.3. Tehnička specifikacija za  partiju 3 : OSIGURANJE VOZILA 

R.
br.

Registarski
broj Vrsta Marka Tip

Godina
proizvodnje

Snaga
motora
(KW)

Radna
zapremina

(cm3)

Masa
praznog

(kg)

Dozvoljena
nosivost

(kg)

Broj
putničkih

mesta

Registracija
važi do

Cena
osnovnog
osiguranja

1 VA 004-ČĐ Teretno Fap 1921/BK 36 2002 151 1104 8500 10500 2 15.01.2015.  

2 AA-025- VA Putničko Atlas Copco Deutz 2005 31,5  875   28.01.2015.  

3 VA 042-LI Teretno Fap
Mercedes 
1317/42

1990 124 5675 5295 8005 3 21.03.2015.  

4 VA 006-KM Putničko Zastava Yugo koral INL 2003 44,1 1124 830  5 01.04.2015.  

5 VA 011-IŠ Teretno Fiat
Ducato rst 
furgon

2005 93 2800 1700 1430 3 18.04.2015.  

6 VA 011-IX Teretno Škoda
Roomster 1.2 
Praktik

2008 51 1198 1113 560 2 25.04.2015  

7 VA 011-IW Teretno Škoda
Roomster 1.2 
Praktik

2008 51 1198 1113 560 2 25.04.2015  

8 VA 011-IY Putničko Seat
Cordoba 1.4 
Maxx

2008 63 1390 1107 5 28.04.2015.  

9 VA 015-ČZ Teretno Škoda Praktik 1.2 2010 51 1198 1117 1677 2 10.05.2015.  

10 VA 015-ČR Putničko Lada Niva 1700 4*4 2010 59.5 1690 1100 1610 5 13.05.2015.  

11 VA 015-ČP Putničko Lada Niva 1700 4*4 2010 59.5 1690 1100 1610 5 13.05.2015.  

12 VA 014-ZĆ Specijalno Fap APKH7 1982 106 8280 7400 6450 3 15.05.2015.  

13 VA 018-ČĆ Teretno Volkswagen Transporter 2009 62 1896 1800 850 5+1 21.05.2015.  

14 VA 015-ČO Putničko Lada Niva 1700 4*4 2010 59.5 1690 1100 1610 5 25.05.2015.  
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15 VA 020-GĐ Putničko Zastava 101 Skala 55 2007 40,5 1116 820  5 13.06.2015.  

16 VA 020-GE Putničko Zastava 101Skala 55 2007 40,5 1116 820  5 14.06.2015.  

17 VA 024-ĆĆ Teretno FAP
1318 BK/32 
4*2

2010 130 4250 5800 13400 2 06.07.2015.  

18 VA 020-JX
Specijalno 
teretno

TAM
190 T 15 
BKA/4.1

1990 137 9572 11160 4600 2 10.07.2015.

19 VA 028-JX Putničko Zastava Koral 1.1 2005 40,5 1116 790  5 06.08.2015.  

20 VA 030-LC Putničko Toyota Yaris 2000 50 998 830  5 23.08.2015.  

21 VA 063-HD Teretno Zastava 
Rival 40.10 
HNPK

2002 76 2800 2260 1960 7 28.08.2015.

22 VA 032-SZ Putničko Toyota Corola sedan 1997 55 1332 980  5 25.09.2015.  

23 VA 033-LS Putničko Toyota Vehicle 1997 58 2446 1625  6 01.10.2015.  

24 VA 033-RO
Specijalno 
teretno

FAP
Mercedes 
1213/36

1985 96 5675 4560 4500 3 08.10.2015.

25 VA 034-FČ Putničko Zastava 101 Skala 55 2007 40,5 1116 820  5 14.10.2015.  

26 VA 062-BČ Putničko Lada
Niva VAZ 
21213

2004 59 1690 1100  5 20.10.2015.  

27 VA 036-GF Putničko Škoda 
Fabia 1.2 
Elegance

 2011  51 1198 1142  5 13.11.2014.  

28 VA 036-GĐ Teretno Škoda Praktik 1.2 2011 51 1198 1100 1645 2 13.11.2014.  

29 VA 036-ČK Teretno Zastava
New Turbo 
Rival

2004 76 2800 2550 2450 3 15.11.2014.

30 VA 036-ZW Teretno Mercedes Vito 110 CDI 2011 70 2143 1916 2800 6 19.11.2014.  

31 VA 040-ŠČ
Specijalno 
teretno

Mercedes Axor 2006 170 6374 12200 5800 2 31.12.2014.  
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32 SOVA 250
Radna 
mašina

JCB 4CX 2005 68.6 4400 8659 1 1 reg.  

33 SOVA 184
Radna 
mašina

JCB 4CX-4*4 SM 1996 97 2200 8400 1 1 reg.  

34 SOVA 250
Radna 
mašina

JCB 3CX 2005 68.6 2200 7600 1 1 reg.  

35 SOVA 5211 Moped Tomos APN 6S 2009 1.8 49 1 1 reg.  

VOZILA UZETA NA LIZING

R.
br.

Registarski
broj Vrsta Marka Tip

Godina
proizvodnje

Snaga
motora
(KW)

Radna
zapremina

(cm3)

Masa
praznog

(kg)

Dozvoljena
nosivost

(kg)

Broj
putničkih

mesta

Registracija
važi do

Cena
osnovnog
osiguranja

             

1 VA 063-EĆ Putničko Škoda
Fabia 1.2 
Ambition

2014 51 1198 1142 5 19.08.2015.  

2 VA 063-EĐ Putničko Škoda 
Fabia 1.2 
Ambition

2014 51 1198 1142 5 19.08.2015.  

3 VA 063-EC Putničko Lada Niva 1.7i 4*4 2014 61 1690 1170 5 19.08.2015.  

4 VA 063-EČ Putničko Lada Niva 1.7i 4*4 2014 61 1690 1170 5 19.08.2015.

Lizing  vozila  kod Uni Credit Leasing 
Napomena: Kasko osiguranje bez učešća u šteti, sa rizikom od krađe 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1. Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава основне услове из чл.75. ст.1.
ЗЈН:
1. Ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
Доказ: Извод из  регистра надлежног органа.
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није  осуђиван за  кривична  дела против привреде или
против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита  или  кривично  дело
преваре.
Доказ: Потврде надлежног суда;
3. Да  му  није  изречена  забрана  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време
објављивања, односно слања позива за подношење понуда;
 Доказ:  Потврде  надлежног  суда  или  надлежног  органа   за  регистрацију   привредног
субјекта; 
4. Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са
прописима Републике Србије  или стране државе која  има седиште на  њеној  територији;
Доказ:  Потврде  надлежног    пореског  органа   и  организације  за  обавезно  социјално
осигурање или потврде надлежног  органа   да се понуђач налази у поступку приватизације;
5. Да има  важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 Доказ:  Важеће дозволе за обављање послова осигурања, издате од стране Народне банке
Србије.

1.2. Додатни услови за  учешће у поступку:
За  партију бр. 1- осигурање запослених: Да  у претходне три године ( 2013., 2012. и 2011.)
понуђач није био у блокади дуже од три дана;
Доказ: Потврда о ликвидности издата од Народне банке Србије.
Доказ: 
За партију бр. 2- осигурање имовине:
Капитал и резерве понуђача (АОП 101) у току последње три последње пословне године
(2013., 2012. и 2011.) нису мањи од 28.000.000 динара
Доказ:  Одштампан Извештај АОП 101

За партију бр. 3- осигурање возила-Да је у претходне три године ( 2013, 2012.  и 2011.)
понуђач пословао са исказаном добити;
Доказ: Биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извештај о бонитету, издат од 
Агенције за привредне регистре.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Испуњеност обавезних услова у складу са чл. 77. став 4. Закона, осим услова из чл.75. т. 5.
ЗЈН понуђач доказује достављањем Изјаве којом под под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Закона,  дефинисане овом конкурсном документацијом. 

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

Уколико  понуђач  подноси  понуду са  подизвођачем,  понуђач  је  дужан да  достави  Изјаву
подизвођача , потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац  може пре  доношења одлуке  о  додели  уговора  да  тражи  од понуђача,  чија  је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова:

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.

Понуђач  није  дужан  да  доставља  на  увид  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет
страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са  испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења  одлуке,
односно  закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  и  да  је
документује на прописани начин.

Ако понуђач има седиште у држави у којој се не издају докази предвиђени ЗЈН и конкурсном
документацијом може дати изјаву под  материјалом и кривичном одговорношћу,  односно
изјаву оверену пред судским или управним органом или јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.

Испуњеност  додатних  услова  понуђач  доказује  достављањем  доказа  у  неовереним
копијама.
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3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ПОНУДЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________(навести  назив  понуђача) у
поступку  јавне  набавке  услуга  осигурања број  28/2014 испуњава  све  услове  из  чл.  75.
Закона,  односно  услове  дефинисане  конкурсном  документацијом за  предметну  јавну
набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

2. 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;

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;

4. 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);

5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине.

                   Место и датум                                                                           Понуђач

 ________________________                      МП                __________________________

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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести  назив  подизвођача]
у поступку јавне набавке  услуга  осигурања  број  28/2014  испуњава све услове из чл.  75.
Закона,  односно  услове  дефинисане  конкурсном  документацијом  за  предметну  јавну
набавку, и то:

1)  Подизвођач  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у
одговарајући регистар;

2)   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;

3)  Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива за подношење понуде;

4)  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:_____________                                  Подизвођач:_________________________

Датум:_____________                       М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима  како  да  сачине  понуду  садржи  податке  о  захтевима  Наручиоца  у
погледу садржине  понуде,  као  и  услове  под којима  се  спроводи поступак  јавне  набавке
услуга- осигурање запослених, имовине и возила ЈКП “Водовод-Ваљево” у  поступку јавне
набавке мале вредности, ЈН 28/2014.
Понуђач мора испуњавати услове за учешће у поступку јавне набавке који су прописани
Законом о јавним набавкама, а понуда мора бити припремљена и достављена у складу са
конкурсном  документацијом. У супротном, понуда ће бити одбијена.
Право  да  учествују  у  поступку  јавне  набавке  имају  сва  осигуравајућа  друштва  која  су
основана  у  складу  са  Законом  о  осигурању  и  имају  дозволу  Народне  банке  Србије  за
обављање свих врста животних и неживотних осигурања.

2.1.ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавне набавке су услуге осигурања запослених, имовине и возила ЈКП “Водовод-
Ваљево”.

Предмет јавне набавке  је подељен у три партије:
Партија бр. 1: Осигурање запослених
Партија бр. 2: Осигурање имовине 
Партија бр. 3:  Осигурање возила 

Понуђач  може да поднесе  понуду за једну, две или све три  партије.
Понуђач је  дужан да наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на
одређену партију.
Понуда мора да обухвати најмање једну целу партију.
У случају да понуђач  поднесе  понуду за све партије, понуда мора бити дата тако да се свака
партија може оцењивати посебно.
Свака партија може бити предмет посебног уговора.
Партије  су недељиве,  понуда  мора обухватити  све  елементе  једне  партије.  У случају да
понудом нису обухваћене све ставке једне партије понуда се одбија као неисправна.
Понуђач доставља доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку у једном
примерку, без обзира за колико партија подноси понуду.
Понуђач је дужан да достави понуду за пружање  услуга осигурања захтеваних у јавном
позиву и конкурсној документацији, а према опису и условима наведеним у Спецификацији
предмета јавне набавке и у Обрасцу понуде.

2.2. JЕЗИК НА КОЈЕМ МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА ПОНУДА 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2.3.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или на обрасцима који
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у свему одговарају  обрасцима у  овој  конкурсној  документацији. Сваки документ (образац,
изјава) из конкурсне документације мора бити оверен и потписан од лица које је овлашћено
да заступа понуђача.

Понуда је комплетна ако је  достављена  у писаном облику, на обрасцима понуде, зависно од
тога за коју партију понуђач конкурише и ако садржи:

а) Доказе о испуњености услова из члана. Закона о јавним набавкама, наведене у Упутству за
доказивање  испуњености  услова   и  доказ  о  дозволи  надлежног  органа  за  обављање
делатности која је предмет набавке)
б) Уредно попуњене, потписане и оверене обрасце и  моделе уговора садржане у конкурсној
документацији.

Уз понуду, понуђачи су у обавези да доставе неоверене копије својих општих, посебних   и 
допунских  услова  осигурања  који  су до   дана подношења  понуде пријављени  Народној 
банци Србије. 
 
2.4. МОГУЋНОСТ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена.

2.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и сачињена
према упутству наручиоца.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или подизвођач.
Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима датим у конкурсној документацији.
Понуда  мора  бити  јасна,  недвосмислена,  читко   попуњена  штампаним словима,  оверена
печатом и  потписом овлашћене особе.  Није  дозвољено  попуњавање графитном оловком,
пенкалом,  фломастером или црвеном оловком.  Свако бељење или подебљавање података
мора се парафирати и оверити од стране овлашћеног лица понуђача.         
Пожељно је да понуда буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу
накнадно уметати.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при
отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. 
       На  предњој страни коверте мора се налазити:

a) адреса наручиоца:

 ЈКП „Водовод-Ваљево“
ул. Вука Караџића бр.26;
14000 Ваљево

б) назнака:  „не отварати - понуда за ЈН 28/2014,  Осигурање запослених, имовине и
возила, партија/е бр. ______”
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 На полеђини коверте потребно је навести:

a) Име, односно назив фирме понуђача,  адресу и телефон понуђача и лице за контакт.

Уколико коверта  не  буде  запечаћена и  обележена као што је  прописано Наручилац неће
одговарати за достављање понуде на погрешно место или превремено отварање исте.

Разматраће  се  само  благовремене и  исправне  понуде.  Благовременом понудом сматра  се
понуда која је приспела до 14.11.2014. године до 11.00 часова. Неблаговремене понуде биће
враћене  понуђачу  неотворене.  Исправном  понудом  сматра  се  понуда  која  испуњава  све
услове које предвиђа Закон о јавним набавкама и конкурсна документација.

2.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду до истека рока за подношење
понуда. Допуна, измена или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
На  коверти  се  мора  навести  број  јавне  набавке   са  ознаком:  “ИЗМЕНА  или  ОПОЗИВ
ПОНУДЕ-  ЈН- 28/2014 -Не отварати”
У року за подношење понуде понуђач може да допуни или измени већ поднету понуду, на
начин одеђен за подношење понуде. На прописно затвореној коверти назначити: “ИЗМЕНА
(ДОПУНА)- ЈН 28/2014-Не отварати”.

У случају опозива већ достављене понуде, понуда се враћа понуђачу неотворена.

2.7. ИЗМЕНА ИЛИ ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију најкасније девет дана пре
истека рока за подношење понуда. У том случају, наручилац је дужан да наведене измене
или допуне без одлагања објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Све  измене  учињене  у  писаној  форми,  на  напред  наведени  начин  у  законском  року
представљају саставни део конкурсне документације.
Уколико наручилац допуну или измену  конкурсне документације изврши осам или мање
дана пре истека рока за  отварање понуда дужан је да продужи рок и да објави обавештење о
томе.

2.8. ПОДИЗВОЂАЧИ

Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће део понуде поверити подизвођачу.
- У случају да  део понуде поверава подизвођачу,  понуђач мора у понуди навести проценат
укупне  вредности  јавне набавке  (  не  већи од 50%) који  поверава  подизвођачу,  назив   и
податке о подизвођачу и део набавке који ће извршити подизвођач.
- За  сваког подизвођача понуђач је дужан да достави доказе о испуњености услова из чл.75
ст.1.(тачке 1-4 ) Закона о јавним набавкама, као и доказ из истог члана (тачка 5 ) за део
набавке који ће извршити подизвођач.
- У случају закључења уговора, подизвођач ће бити наведен у уговору.
- Понуђач не може ангажовати  као подизвођача лице које није навео у понуди.
- Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, попуњава, потписује и оверава понуђач, без
обзира на број подизвођача.
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- Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за добро извршење посла, без обзира на број
подизвођача.
-  Понуђач  који  поднесе  понуду  самостално  не  може  бити  и  подизвођач  у  некој  другој
понуди.
- Исто лице не може бити подизвођач у више понуда.
- Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему један или више чланова
ангажује и подизвођача није дозвољенo.
-  У случају ангажовања  подизвођача  понуђач  је  обавезан  да  попуни,  потпише и  овери
образац - Подаци о подизвођачу.

2.9.  ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Уколико  група  понуђача  подноси   заједничку  понуду,   као  саставни  део  понуде  мора
поднети:

a) Споразум којим се понуђачи из групе  понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке који обавезно садржи податке о:
1.Члану групе који ће бити носилац посла,  односно који ће поднети понуду и заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4. Понуђачу који ће у име групе понуђача издати рачун;
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање и
6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

б)  Попуњен, потписан и оверен Образац понуде од стране члана  групе понуђача који је
овлашћен да заступа  групу понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став1. Закона
о јавним набавкама, а услов из чл. 75. став1. Тачка 5. дужан је да испуни понуђач којем је
поверено  извршење  дела  набавке  за  који  је  неопходна  дозвола  надлежног  органа  за
обављање делатности која је предмет јавне набавке. 

в)   Попуњен,  потписан  и  оверен  Образац  изјаве  групе  понуђача  за  сваког  члана  групе
понуђача.

Све  обрасце  у  понуди  и  уговор  са  наручиоцем  потписује  понуђач  који  је  у  обрасцу  у
конкурсној документацији  и Правном акту (по избору понуде) означен као лидер групе.
Понуђач који подноси понуду самостално не може се у другој понуди појавити као члан
групе понуђача.
Исто лице може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђачи  који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.

2.10. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА

 Биће одбијене понуде које су неблаговремене, неодговарајуће и које не испуњавају  захтеве
из конкурсне документације, односно неприхватљиве понуде
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2.11. НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 Цене у понуди ( годишње премије осигурања) исказују се у динарима.
 Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода. Цене се могу мењати
само у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
У  случају  рачунске  грешке  и  разлике  између  јединичне  и  укупне  цене,  меродавне  су
јединичне цене.
У понуђену цену треба  да  су урачунати сви трошкови који  се  односе на  предмет јавне
набавке.    
У случају неуобичајено ниске цене наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о
јавним набавкама. Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу
на тржишну упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу
са понуђеним условима.

2.12.  ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач означи као поверљиве биће коришћени само за  намене предметног
поступка и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступку јавне
набавке.  Ови подаци  неће  бити  објављени приликом отварања понуде,  нити  у  каснијим
фазама  поступка.  Свака  страница  понуде  која  садржи  податке   који  су  за  понуђача
поверљиви треба да у горњем десном углу буде означена ознаком “ПОВЕРЉИВО”.Уколико
се поверљивим сматра само поједини податак у документу, тај податак се подвуче црвеном
линијом, а на крају реда уз десну ивицу се напише ознака “ПОВЕРЉИВО”.
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
истих.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

2.13.  РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ
Рок важности понуде је најмање 90 дана, рачунајући од дана отварања понуде. Понуда чији
је рок важности краћи наручилац ће одбити као неисправне.

2.14.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПОНУДАМА

Понуђач   може  додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде
тражити у писаном облику (путем поште, електронске поште или факсом) од наручиоца,
најкасније 5 (пет) 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 бр. 28/2014“.
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
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допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
Особа  за  контакт:   Гордана  Божић,  дипл.  правник,  број  факса:  014/244-508,  е-mail:
gordana.vodovodva@gmail.com.

2.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна
објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Захтевом за објашњење и одговор се не смеју тражити, нудити, нити дозволити промене у
понуди.

2.16.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Критеријум за оцену понуда су:

1.За партију бр. 1-осигурање запослених: најнижа понуђена цена.

Формула за израчунавање пондера :
бп = најнижа понуђена цена x 100 /укупна цена  понуде која се рангира

У случају да две понуде имају исти број пондера, повољнија је она којом се нуде краћи
рокови  исплате штета.

2. За партију бр. 2-осигурање имовине: најнижа понуђена цена

Формула за израчунавање пондера :
бп = најнижа понуђена цена x 100 /укупна цена  понуде која се рангира

У случају да две понуде имају исти број пондера, повољнија је она са краћим роком исплате
штете.

3. За партију бр. 3-осигурање возила: економски најповољнија понуда

Елементи критеријума са пондерима за вредновање понуда су дати у следећој табели:

Елемент критеријума Број пондера

1 цена 70

2 Постојање запосленог на пословима процене штете на 
возилима у месту осигураника (Ваљево)- да је предвиђено 
систематизацијом и попуњено, а доказује се достављањем  
извода систематизације или неовереном копијом уговора о 
раду или радне књижице запосленог на наведеним 
пословима)

10

3 Рок исплате штете по добијању комплетне писано тражене
документације

20
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3.1. Понуђена цена- максимално 70 пондера
Формула за израчунавање пондера :

бп = најнижа понуђена цена x 70 / цена из  понуде која се рангира

3.2. Постојање запосленог на пословима процене штете на возилима у Ваљеву-  10 пондера

 Непостојање запосленог на пословима процене штете на возилима у Ваљеву-  0 пондера

3.3. Рок исплате штете по добијању комплетне писано тражене документације
бп = најкраћи рок исплате x 20 /рок исплате из  понуде која се рангира 

У случају да две понуде имају исти број пондера, повољнија је она са нижом понуђеном
ценом.
Није дозвољено тражити авансно плаћање.

2.17. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе  да поштује обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и прописе о заштити
животне средине. 

2.18. ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА

Понуђач сноси одговорност за накнаду за коришћење патената, као и за повреду  
заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

2.19. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у свакој фази поступка јавне набавке, у
складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.

2.20. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права понуђача се може поднети у складу са чланом 149. Закона о јавним
набавкама и у роковима наведеним у закону.
Захтев  за  заштиту  права  се  подноси  Републичкој  комисији,  а  предаје  Наручоиоцу
непосреднои или поштом препоручено, са повратницом.
Копију захтева за заштиту права Подносилац истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000Београд.
О поднетом  захтева за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, најкасније у року од два дана од пријема  захтева за заштиту права и на Порталу
јавних набавки објављује обавештење о поднетом захтеву.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун  буџета Републике Србије, жиро
рачун бр. 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број  97 50-016, сврха уплате:
Републичка административна такса (ЈН 28/2014), уплати 40.000 динара.
Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним
набавкама.
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
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наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После  доношења  одлуке  о  додели  уговора  или  одлуке  о  обустави  поступка,   рок  за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од пријема одлуке.

2.21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права, предвиђеног Законом о јавним набавкама.
Наручилац  ће  након  истека  рока   за  подношење захтева  за  заштиту права,  предвиђеног
Законом о јавним набавкама, позвати понуђача којем је уговор додељен да у року од седам
дана од пријема позива приступи закључењу уговора о јавној набавци.
Ако понуђач којем је уговор додељен, у року од седам дана од пријема позива да закључи
уговор не приступи закључењу уговора, или одбије да закључи уговор, Наручилац може  да
закључи уговор са следећим најповољнијим  понуђачем (чл. 113. ст.3. ЗЈН). 

2.22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку  јавне набавке: 
1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;
2. учинио повреду конкуренције;
3.  доставио неистините податке у понуди или без оправданих тазлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да     понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама, а који су се односили на исти
предмет јавне набавке, за период од претходне три године. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана  82. ЗЈН, став 3. тачка 1., који се
односи на поступак који је спровео, или уговор који је закључио други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврсан. 
Наручилац   може одбити понуду и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико
утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

Наручилац ће као неприхватљиву одбити понуду понуђача који  је  на  списку негативних
референци,  а  који  је  објављен на  Порталу јавних набавки,  ако је  предмет јавне набавке
истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није  истоврсан предмету за који је  понуђач добио негативну
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Као додатно обезбеђење за ову јавну набавку, изабрани понуђач је, у случају да за то постоји
било који од напред наведених услова, дужан да поднесе наручиоцу банкарску гаранцију за
добро  извршење посла,  без  права  приговора  на  износ  од  10% висине  годишње премије
осигурања, без пореза.
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VI ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 1

Понуда бр. _______________ од _________________ за јавну набавку услуга осигурања, ЈН 
број 28/2014, партија бр. 1: Осигурање запослених

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Име особе за контакт

Електронска адреса понуђача

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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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне набавке који ће 
извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач

2 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне 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 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

2 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

3 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Напомена: 
Табелу  „Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  понуди“  попуњавају  само  они  понуђачи  који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5.  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ:  Осигурање  запослених  за   случај  болести  и
хируршких  интервенција  и  од  незгоде  при  обављању  и  ван  обављања  редовног
занимања

Укупна цена без ПДВ-а (динара

Укупна цена са ПДВ-ом (динара)

Рок и начин плаћања До 15-ог у месецу за претходни месец

Начин плаћања премије У 12 месечних рата

Рок за   исплату одштетног захтева (не дужи
од  15  дана  од  достављања  комплетне
документације):

Важност понуде ( не може бити краћи од 90
дана) 

Датум                                       МП                                                            Потпис понуђача

__________________                                                              ___________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом
оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да  одреди  једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико  је  предмет  јавне  набавке  обликован  у  више  партија,  понуђачи  ће  попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 2

Понуда бр. _______________ од _________________ за јавну набавку услуга осигурања, ЈН 
број 28/2014, партија бр. 2: Осигурање имовине

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Име особе за контакт

Електронска адреса понуђача

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1 Назив подизвођача
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Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне набавке који ће 
извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач

2 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне 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 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1 Назив учесника у заједничкој понуди
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Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

2 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

3 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број подизвођача

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.

5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Осигурање   од пожара и неких других опасности,
посебни услови за осигурање имовине од опасности земљотреса, осигурање  машина од
лома и неких других опасности  са откупом франшизе и осигурање одговорности из
основа делатности
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Укупна цена без ПДВ-а (динара

Укупна цена са ПДВ-ом (динара)

Рок и начин плаћања До 15-ог у месецу за претходни месец

Начин плаћања премије
У 12 месечних рата

Рок за исплату одштетног захтева :

Важност понуде ( не може бити краћи од  90
дана) 

      Датум                                                        МП                                   Потпис понуђача

__________________                                                                     ___________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом
оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да  одреди  једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико  је  предмет  јавне  набавке  обликован  у  више  партија,  понуђачи  ће  попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 3
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Понуда бр. _______________ од _________________ за јавну набавку услуга осигурања, ЈН 
број 28/2014, партија бр. 3: Осигурање возила

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Име особе за контакт

Електронска адреса понуђача

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1 Назив подизвођача
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Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне набавке који ће 
извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач

2 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне 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 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1 Назив учесника у заједничкој понуди

Страна 41 oд 59



ЈКП “Водовод-Ваљево”
Конкурсна документација за набавку услуга осигурања

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

2 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

3 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број подизвођача

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.

5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Основно осигурање возила и каско осигурање возила 
без  учешћа у штети, са укљученим ризиком крађе
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Укупна цена без ПДВ-а (динара

Укупна цена са ПДВ-ом (динара)

Начин плаћања премије При редовној регистрацији возила

Време исплате одштетног захтева :

Важност понуде ( не може бити краћа од  90
дана) 

      Датум                                                        МП                                   Потпис понуђача

__________________                                                                     ___________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом
оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да  одреди  једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико  је  предмет  јавне  набавке  обликован  у  више  партија,  понуђачи  ће  попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.

VII ОБРАСЦИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Назив позиције
Износ премије за
1 осигурано лице

Укупан износ
премије 

за 234 запослена
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

%
Износ ПДВ-а

Укупан износ
премије 

за 234 запослена са
ПДВ-ом

 Осигурање  
лица за случај 
болести и 
хируршких 
интервенција

 Осигурање  
лица од незгоде
при обављању 
и ван обављања
редовног 
занимања

УКУПНО :

   Место и датум                                                                       Понуђач

________________________                 МП                 ___________________________
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

Назив позиције

Укупан
износ

премије без
ПДВ-а  

Стопа ПДВ-
а 
%

Износ
ПДВ-а

Укупан
износ

премије са
ПДВ-ом  

 Осигурање  од пожара и неких 
других опасности, посебни услови за
осигурање имовине од опасности 
земљотреса

Осигурање  машина од лома и неких 
других опасности са откупом 
франшизе

Осигурање одговорности из основа 
делатности

Укупно

   Место и датум                                                                       Понуђач

________________________                 МП                 ___________________________
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 3

ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА

Назив позиције
Укупан износ

премије без  ПДВ-а
Стопа 
ПДВ-а 

%

Износ ПДВ-а Укупан износ
премије са ПДВ-ом

Основно осигурање
возила

Каско осигурање
возила, без учешћа у
штети, са укљученим

ризиком крађе

Укупно

                 Место и датум                                                                    Понуђач

________________________                 МП                 ___________________________

VIII  МОДЕЛИ УГОВОРА
Модел уговора  бр. 28/2014-___/1

о  осигурању запослених
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Закључен између уговорних страна: 

1.  ЈКП  „Водовод-Ваљево“,  из  Ваљева,  ул.  Вука  Караџића  бр.  26,  ПИБ  100070077,
матични број 07136277,  кога заступа  директор Ђорђе Павловић, дипл.правник ( у даљем
тексту Осигураник)

2.  Предузећа  __________________,  са  седиштем  у  ________________,
ул.________________бр._____  ПИБ  ___________,  матични  број  _____________,  текући
рачун  бр.  ___________________  код  ________________  банке,  кога  заступа
___________________ ( у даљем тексту Осигуравач)
                             

Члан 1.

Уговорне стране констатују:
-  да  је  Наручилац  (Осигураник)  на  основу чл.  39.  Закона  о  јавним  набавкама   спровео
поступак јавне набавке мале вредности  за услуге  осигурања, ЈН 28/2014.

-да понуда Осигуравача бр.___________(биће преузето из конкурсне документације), за
партију бр. 1 у потпуности одговара захтевима Осигураника, те да иста представља саставни
део овог уговора.

Члан 2.

Предмет уговора:
Предмет уговора су услуге  осигурања  запослених у ЈКП “Водовод-Ваљево”    у

свему према техничкој спецификацији за партију бр. 1, која је саставни део овог уговора.

Члан 3.

Уговорена вредност:
Уговорне  стране  уговарају  премију  осигурања  за  период  од  годину  дана  од  дана

потписивања овог уговора, по осигураним ризицима:
-осигурање од тешких болести и за случај хируршких интервенција за 234 лица: __________
динара;
-осигурање од  незгоде  при  обављању и  ван  обављања редовног  занимања,  за  234  лица:
_____________ динара.
                

Члан 4.
Обавезе Осигуравача:

Осигуравач је дужан да по закључењу уговора, у року од --- дана изда Осигуранику
одговарајућу  збирну  полису  осигурања  за  сва  лица  која  се  осигуравају,  за  све  ризике
наведене у техничкој спецификацији за партију 1.

Полиса осигурања заједно са условима осиурања и овим уговором чине јединствени
уговор о осигурању.

Осигуравач је дужан да под истим условима и на исти начин како је исказао у понуди
број   ----- од -----.---.2014. године осигура сва новозапослена лица код Осигураника.
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 Члан 5.

Обавезе осигураника:
Осигураник се обавезује да плати премију осигурања, с тим да ће се плаћање вршити у

једнаким месечним ратама,  до 15-ог у месецу по фактури за претходни месец.
Уговорену вредност чини:  цена предмета уговора из чл. 2.  овог уговора у износу од

____________динара, без ПДВ-а, а __________ динара са ПДВ-ом.
         Висина премије може да се усклађује са променом броја запослених, а све према
условима и премијским стопама које су коришћене приликом сачињавања Понуде број _____
од ____.___. 2014. године.

 Члан 6.

Осигуравач је дужан да плати накнаду штете по преузетим ризицима у року од _____
дана  од  дана  пријема  уредне  и  потпуне  документације  Осигураника,  а   Осигураник  је
обавезан   да  Осигуравачу доставља сву потребну документацију којом се доказује штета
настала као последица осигураног случаја.

Члан 7.

Комуникација између уговорних страна ће се вршити писаним путем, препорученом
поштом,  факсом, или на други одговарајући  начин, на који се може поуздано утврдити
датум достављања.

Уговорне  стране  су  дужне  једна  другу  благовремено  обавештавају  о  променама  у
пословању које имају утицај на уговорни однос и извршавање уговорних обавеза из овог
уговора.

 Члан 8.

Трајање уговора:
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица и траје

годину дана, односно до истека периода осигурања по полисама  које су саставни део овог
уговора.

Члан 9.

Сви подаци, информације и документација  у вези овог уговора, које уговорне стране
међусобно размењују у току трајања уговорног односа, сматрају се пословном тајном.    
Обавеза   чувања  пословне  тајне  траје  и  по  престанку  важења  овог  уговора.Свака  од
уговорних страна може бити ослобођена ове обавезе на основу писмене сагласности друге
уговорне стране.                                                
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 Члан 10.

 Остале одредбе:
 За све остало што није регулисано овим уговором важе одредбе Закона о

облигационим односима,   Закона о  осигурању  имовине  и  лица  и  других  прописа  који
регулишу ову област.
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно,  а у
случају да то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 11.

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест)  истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.     
                                                                                  

         Осигуравач                                                                                       Осигураник 
                                                                                                           ЈКП „Водовод-Ваљево“
  ______________________________                                  _____________________________

                                                                                                Ђорђе Павловић,  дипл.правник  

                                                                                                                                                              

 Модел уговора    бр. 28/2014-___/2
о осигурању имовине
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Закључен између уговорних страна: 

1.  ЈКП  „Водовод-Ваљево“,  из  Ваљева,  ул.  Вука  Караџића  бр.  26,  ПИБ  100070077,
матични број 07136277,  кога заступа  директор Ђорђе Павловић,  дипл. правник ( у даљем
тексту Осигураник)

2.  Предузећа  __________________,  са  седиштем  у  ________________,
ул.________________бр._____  ПИБ  ___________,  матични  број  _____________,  текући
рачун  бр.  ___________________  код  ________________  банке,  кога  заступа
___________________ ( у даљем тексту Осигуравач)
                             

Члан 1.

Уговорне стране констатују:
-  да  је  Наручилац  (Осигураник)  на  основу чл.  39.  Закона  о  јавним  набавкама   спровео
поступак јавне набавке мале вредности  за услуге осигурања, ЈН 28/2014.
-да  понуда  Осигуравача  бр.___________(биће  преузето  из  конкурсне  документације),  за
партију бр. 2 у потпуности одговара захтевима Осигураника, те да иста представља саставни
део овог уговора.

Члан 2.

     
Предмет уговора:

Предмет уговора су услуге осигурања имовине ЈКП “Водовод-Ваљево”    у свему
према техничкој спецификацији за партију бр. 2 која је саставни део овог уговора.

Члан 3.
Уговорена вредност:

Уговорне  стране  уговарају  премију  осигурања  за  период  од  годину  дана  од  дана
потписивања овог уговора, по осигураним ризицима:
-осигурање од пожара и неких других опасности, укључујући посебне услове за осигурање
имовине од опасности земљотреса ________________динара;
-осигурање  машина  од  лома  и  неких  других  опасности,  са  откупом
франшизе_______________ динара;
-осигурање  од  одговорности  из  делатности  према   трећим  лицима  и  од  одговорности
послодавца према запосленим радницима ______________ динара.

Члан 4.

Обавезе Осигуравача:
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Осигуравач је дужан да по закључењу уговора, у року од --- дана изда Осигуранику
одговарајућу  полису осигурања за сву имовину  која се осигурава, за све ризике наведене у
техничкој спецификацији за партију 2.

Полиса осигурања заједно са условима осиурања и овим уговором чине јединствени
уговор о осигурању.

Осигуравач је дужан да под истим условима и на исти начин како је исказао у понуди
број ----- од -----.---.2014. године осигура сву новостечену имовину  Осигураника.

Члан 5.

Обавезе осигураника:
Осигураник се обавезује да плати премију осигурања, с тим да ће се плаћање вршити у

месечним ратама,  до 15-ог у месецу по фактури за претходни месец.   
     Уговорну вредност чини:   цена предмета уговора из чл. 2.  овог уговора у износу од
____________динара, без ПДВ-а, а _________ динара са ПДВ-ом.

Висина премије може да се усклађује са променом вредности имовине Осигураника,
а  све  према  условима  и  премијским  стопама  које  су  коришћене  приликом  сачињавања
Понуде број _____ од ____.___. 2014. године.

Члан 6.

Осигуравач је дужан да плати накнаду штете по преузетим ризицима у року од _____
дана  од  дана  пријема  уредне  и  потпуне  документације  Осигураника,  а   Осигураник  је
обавезан   да  Осигуравачу доставља сву потребну документацију којом се доказује штета
настала као последица осигураног случаја.

Члан 7.

Комуникација између уговорних страна ће се вршити писаним путем, препорученом
поштом,  факсом, или на други одговарајући  начин, на који се може поуздано утврдити
датум достављања.

Уговорне  стране  су  дужне  једна  другу  благовремено  обавештавају  о  променама  у
пословању које имају утицај на уговорни однос и извршавање уговорних обавеза из овог
уговора.

 Члан 8.

Трајање уговора:
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица и траје

годину дана, односно до истека периода осигурања по полисама  које су саставни део овог
уговора.

Члан 9.
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Сви подаци, информације и документација  у вези овог уговора, које уговорне стране
међусобно размењују у току трајања уговорног односа, сматрају се пословном тајном.    
Обавеза   чувања  пословне  тајне  траје  и  по  престанку  важења  овог  уговора.Свака  од
уговорних страна може бити ослобођена ове обавезе на основу писмене сагласности друге
уговорне стране.                                                
 

Члан 10.

Остале одредбе:

 За  све  остало  што  није  регулисано  овим  уговором  важе  одредбе  Закона  о
облигационим  односима,   Закона  о  осигурању  имовине  и  лицаи  других  прописа  који
регулишу ову област.
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно,  а у
случају да то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 11.

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.    
                                                    
 
      Осигуравач                                                                                        Осигураник 
                                                                                                           ЈКП „Водовод-Ваљево“
  ______________________________                                  _____________________________

                                                                                                 Ђорђе Павловић, дипл.правник  

                                                                                                                                                              

Модел уговора  бр. 28/2014-__/3
о осигурању возила
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Закључен између уговорних страна: 

1.  ЈКП  „Водовод-Ваљево“,  из  Ваљева,  ул.  Вука  Караџића  бр.  26,  ПИБ  100070077,
матични број 07136277,  кога заступа  директор Ђорђе Павловић дипл.правник ( у даљем
тексту Осигураник)

2.  Предузећа  __________________,  са  седиштем  у  ________________,
ул.________________бр._____  ПИБ  ___________,  матични  број  _____________,  текући
рачун  бр.  ___________________  код  ________________  банке,  кога  заступа
___________________ ( у даљем тексту Осигуравач)
                             

Члан 1.

Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац (Осигураник)  на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама  спровео

поступак јавне набавке мале вредности услуга осигурања, ЈН 28/2014.
1. да  понуда  Осигуравача  бр.___________(биће  преузето  из  конкурсне

документације), за партију бр. 3 у потпуности одговара захтевима Осигураника, те да иста
представља саставни  део овог уговора.

Члан 2.

Предмет уговора:
Предмет уговора су услуге  осигурања  возила ЈКП “Водовод-Ваљево”    у  свему

према техничкој спецификацији за партију бр. 3, која је саставни део овог уговора.

Члан 3.

Уговорена вредност:
Уговорне  стране  уговарају  премију  осигурања  за  период  од  годину  дана  од  дана

потписивања овог уговора, по осигураним ризицима:
- основно обавезно осигурање возила :  __________ динара;
- каско осигурање возила, без учешћа у штети, са укљученим ризиком крађе: _____________
динара.
                

Члан 4.

Висина премије је променљива и утврђује се приликом регистрације сваког возила у
складу  са  изменом  минималних  премија  осигурања  од  аутоодговорности  коју  доноси
Удружење осигуравача Србије. Осигуравач ће   Осигуранику издати полисе осигурања за сва
возила која се осигуравају, за ризике наведене у техничкој спецификацији за партију 3.

Полиса осигурања заједно са условима осиурања и овим уговором чине јединствени
уговор о осигурању.

Осигуравач је дужан да под истим условима и на исти начин како је исказао у понуди
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број   ----- од -----.---.2014. године осигура сва новостечена возила Осигураника.

 Члан 5.

Обавезе осигураника:
Осигураник  се  обавезује  да  плати  премију осигурања за  свако  возило  појединачно

приликом редовне регистрације возила.

 Члан 6.

Осигуравач је дужан да плати накнаду штете по преузетим ризицима у року од _____
дана  од  дана  пријема  уредне  и  потпуне  документације  Осигураника,  а   Осигураник  је
обавезан   да  Осигуравачу доставља сву потребну документацију којом се доказује штета
настала као последица осигураног случаја.

Члан 7.

Комуникација између уговорних страна ће се вршити писаним путем, препорученом
поштом,  факсом, или на други одговарајући  начин, на који се може поуздано утврдити
датум достављања.

Уговорне  стране  су  дужне  једна  другу  благовремено  обавештавају  о  променама  у
пословању које имају утицај на уговорни однос и извршавање уговорних обавеза из овог
уговора.

 Члан 8.

Трајање уговора:
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица и траје

годину дана, односно до истека периода осигурања по полисама  које су саставни део овог
уговора.

Члан 9.

Сви подаци, информације и документација  у вези овог уговора, које уговорне стране
међусобно размењују у току трајања уговорног односа, сматрају се пословном тајном.    

Обавеза   чувања пословне тајне траје и по престанку важења овог уговора.Свака од
уговорних страна може бити ослобођена ове обавезе на основу писмене сагласности друге
уговорне стране.                                                
 

 Члан 10.

 Остале одредбе:
 За све остало што није регулисано овим уговором важе одредбе Закона о
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облигационим односима,   Закона о  осигурању  имовине  и  лица  и  других  прописа  који
регулишу ову област.
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно,  а у
случају да то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 11.

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест)  истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.     
                                                                                  

         Осигуравач                                                                                       Осигураник 
                                                                                                           ЈКП „Водовод-Ваљево“
  ______________________________                                  _____________________________

Ђорђе Павловић, дипл.правник  

IX    ИЗЈАВА  О НАДОКНАДИ ШТЕТЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
КОЈА ЈЕ НАСТАЛА У ПЕРИОДУ

 ОД 01.11.2014. ГОДИНЕ 
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 ДО МОМЕНТА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ИЗЈАВА 

Уколико нам у предметном поступку јавне набавке буде додељен уговор о осигурању
запослених  у  ЈКП “Водовод-Ваљево”, прихватамо да у складу са нашом понудом која је
изабрана као најповољнија, надокнадимо и евентуалне  штете која буде настала у периоду од
01.11.2014. године за запослене до момента закључења уговора.

                 Место и датум                                                                    Понуђач

________________________                 МП                 ___________________________

Напомена:  Образац  Изјава за  осигурање  запослених понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да прихвата услове из Изјаве.
Уколико понућачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац Изјаве
потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  (копирати  у  довољном  броју
примерака) или група понуђача може да писмено овласти једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити Изјаву за осигурање запослених.
Понуђачи попуњавају образац Изјаве за партију 1

X    ИЗЈАВА  О ПОКРИВАЊУ ШТЕТА И РИЗИКА  ЗА ИМОВИНУ 
 КОЈИ СУ НАСТАЛИ У ПЕРИОДУ 

ОД 01.11.2014. ГОДИНЕ 
 ДО МОМЕНТА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

Страна 56 oд 59



ЈКП “Водовод-Ваљево”
Конкурсна документација за набавку услуга осигурања

ИЗЈАВА 

Уколико нам у предметном поступку јавне набавке буде додељен уговор о осигурању
имовине   у  ЈКП“Водовод-Ваљево”,  прихватамо  да  у  складу  са  нашом  понудом  која  је
изабрана као најповољнија, покријемо и евентуалне штете  и ризике, који буду настали у
периоду од 01.11.2014. године за имовину  до момента закључења уговора.

                 Место и датум                                                                    Понуђач

________________________                 МП                 ___________________________

Напомена: Образац  Изјава за осигурање имовине понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата услове из Изјаве.
Уколико  понућачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  образац  Изјаве
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача (копирати у довољном броју примерака) или
група понуђача може да писмено овласти једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити Изјаву за осигурање имовине.
Понуђачи попуњавају образац Изјаве за  партију 2.

XI       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
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У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12), као и чл. 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (Сл. Гласник РС 29/13), у
јавној набавци,  достављамо образац  са структуром трошкова припреме понуде за ЈН бр.
28/2014- набавка   услуга осигурања.                     

За припремање понуде за ЈН 28/2014, набавка услуга осигурања запослеих, имовине и
возила  за  ЈКП  "Водовод-Ваљево”  понуђач  _____________________________  из
____________________________ је имао следеће трошкове:

Назив припремне радњe Цена

1

2

3

4

5

6

7

УКУПНО

Напомена:  У складу са  чл.  88.  став 2.  Закона о јавним набавкама трошкове припреме и
подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може  тражити  накнаду трошкова  од
наручиоца.

     Место и датум :                                                                                               

______________________                             М.П.                       _________________________   
                                                                                                        / потпис овлашћеног лица понуђача/

                                                                                                         

XII  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
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     У складу са чл. 26  Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12), као и Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације (Сл. Гласник РС 29/13), у јавној набавци
услуга  осигурања,   ЈН   бр.  28/2014,  објављеној  на  Порталу јавних  набавки,  за  потребе
наручиоца ЈКП “Водовод-Ваљево”, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

П ОТ В Р Ђ У Ј Е М О

Да  смо  понуду  поднели  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или
заинтересованим лицима (чл.3. Став 1.тачка 5. ЗЈН).

Изјаву дајемо као саставни део понуде- конкурсне документације, а ради учешћа у
поступку јавне набавке.

     Место и датум :                                                                                               

______________________                             М.П.                  ___________________________   

                                                                                               / потпис овлашћеног лица понуђача/
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