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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИJЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, РИЗИКА ДЕЛАТНОСТИ И
ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ЈН 02/2015
објављене 02.03.2015 на Порталу јавних набавки и интернет стрaници наручиоца
www.dositejns.edu.rs
У складу са чланом 63 став 1 Закона о јавним набавкама,због техничке грешке врше се измене и допуне
конкурсне документације које се састоје у следећем:
12. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за јавну набавку број 02/2015
ПАРТИЈА 1.
1. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде

Ред.
број

1.

Предмет осигурања

Осигуравајуће покриће

Сума
осигурања

Премија без
пореза

Колективно
осигурање Смрт услед незгоде
запослених
од
последица
Инвалидитет
несрећног случаја по службеној
евиденцији наручиоца 24 часа
Смрт услед болести
дневно 365 дана, у свако време и
Трошкови лечења
на сваком месту.
Број запослених:86

Дневна накнада

Уговара
ПАРТИЈА 2.
1. Осигурање имовине од пожара и неких других опасности
Ред.
број

1.

2.

3.

Предмет
осигурања
Грађевински
објекти

Опрема

Kњиге у
библиотеци

Сума осигурања
144.142.991,00
дин.
17.214.000,00
дин.

486.469,78 дин.

Осигуравајуће покриће
Од ризика пожара и неких других опасности- на
уговорену вредност ( набавна књиговодствена
вредност са 31.12.2014. године), допунски ризик
излив воде из инсталација на први ризик 5% од
укупне вредности, допунски ризик поплава, бујица,
висока вода- на први ризик 5% од укупне вредности,
Од ризика пожара и неких других опасности на
уговорену вредност ( набавна књиговодствена
вредност са 31.12.2014. године ), са допунским
ризицима поплаве и бујице и излива воде из
водоводних и канализационих цеви на пун износ.

Премија без
пореза

2. Осигурање рачунара и рачунарске опреме
Ред.
број

1.

Предмет
осигурања

Сума осигурања

Рачунари

1.392.993,00 дин.

Лап топ
рачунари

569.400,00 дин.

Осигуравајуће покриће
Од пожара, лома и крађе -на уговорену вредност
(набавна књиговодствена вредност са 31.12.2014.
године)
са
укљученим
доплацима
за
откуп
амортизоване вредности код делимичних штета, откуп
одбитне франшизе.

3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
Ред.
број

Предмет осигурања

Сума осигурања

1.

Сав намештај, уређаји и
апарати

660.000,00 дин.

2.

Новац за време преноса
и превоза са укљученик
ризиком разбојништва и
саобраћајне незгоде

200.000,00 дин.

Осигуравајуће покриће

Од ризика провалне крађе и разбојништва- на
први ризик, са укљученим додатком за откуп
одбитне франшизе

4. Oсигурање стакла од лома
Ред.
број

1.

2

3.

Предмет осигурања
Стакла и огледала
испод 4мм,
непомична
Стакла и огледала
дебљине 4мм и
више, непомична
Осигурање 40 wc
шоља, 16 писоара и
37 лавабоа

Сума осигурања

Осигуравајуће покриће

200.000,00 дин
1.200 м2
300.000,00 дин
1.800,00 м2

Стакла, огледала и wc шоља, писоара и лавабоа од
ризика лома – на први ризик

420.000,00 дин.

5. Осигурање машина од лома и неких других опасности
Ред.
број

Предмет
осигурања

1.

Све машине,
апарати и
уређаји

2.

Механичка
опрема
грађевинских
објеката

Сума осигурања
19.176.393,00 дин.

10.141.300,00 дин.

Осигуравајуће покриће
Од лома машина -на уговорену вредност (набавна
књиговодствена вредност са 31.12.2014. године) са
укљученим
доплацима
за
откуп
амортизоване
вредности, откуп одбитне франшизе.
Од лома машина -на уговорену вредност (набавна
књиговодствена вредност са 31.12.2014. године) са
укљученим доплацима за откуп амортизоване вредност,
откуп одбитне франшизе, земљане радове и
изналажење грешке.

6. Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима трећих лица са
укљученом одговорношћу према ученицима и запосленима
Ред
.
број

Елементи за
одговорност из
делатности
Укупни приходи
у 2014.г.

Вредност

Осигуравајуће покриће

93.331.231,00 дин.

у динарима
1.

Укупне нето
зараде у 2013.
г. у динарима

52.852.123,03 дин.

Број
запослених

86

Број ученика

860

Сума
осигурања

Законска одговорност осигураника за
штете од смрти, повреде тела или
здравља као и оштећења или
уништeња ствари трећих лица,
запослених и ученика проистекле из
делатности осигураника. Уговорена
јединствена
агрегатна
сума
осигурања за лица и за ствари.
Укупна обавеза осигуравача за цео
период трајања осигурања је 5
штетних догађаја

Премија за 86 запослених и 860 ученика износи 70.000,00 динара са ПДВ-ом.

УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА
ПАРТИЈА 1
ПОРЕЗ:
УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ:

УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА
ПАРТИЈА 2 (1-6)
ПОРЕЗ:
УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ:

Место и датум:

____________________

Одговорно лице Понуђача

МП

мења се и гласи:

___________________________

12. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за јавну набавку број 02/2015
ПАРТИЈА 1.
1. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгоде
Ред.
број

1.

Предмет осигурања

Осигуравајуће покриће

Сума
осигурања

Премија без
пореза

Колективно
осигурање Смрт услед незгоде
запослених
од
последица
несрећног случаја по службеној
Инвалидитет
евиденцији наручиоца 24 часа
дневно 365 дана, у свако време и
Смрт услед болести
на сваком месту.
Трошкови лечења

Број запослених:86

Дневна накнада
Уговара
ПАРТИЈА 2
1. Осигурање имовине од пожара и неких других опасности
Ред.б
рој

Предмет
осигурања

1.

Грађевинск
и објекти

2.

Опрема

3.

Kњиге у
библиотец
и

Сума
осигурања

Осигуравајуће покриће

Премија без
пореза

144.142.991,00 Од ризика пожара и неких других опасности- на
дин. уговорену вредност ( набавна књиговодствена
вредност са 31.12.2014. године), допунски ризик
излив воде из инсталација на први ризик 5% од
17.214.000,00 укупне вредности, допунски ризик поплава,
дин. бујица, висока вода- на први ризик 5% од укупне
вредности,
Од ризика пожара и неких других опасности на
уговорену вредност ( набавна књиговодствена
486.469,78 вредност са 31.12.2014. године ), са допунским
дин. ризицима поплаве и бујице и излива воде из
водоводних и канализационих цеви на пун
износ.

2. Осигурање рачунара и рачунарске опреме
Ред.
број

1.

Предмет
осигурања

Сума осигурања

Рачунари

1.392.993,00
дин.

Лап топ
рачунари

569.400,00
дин.

Осигуравајуће покриће

Премија без
пореза

Од пожара, лома и крађе -на уговорену
вредност (набавна књиговодствена вредност
са 31.12.2014. године) са укљученим
доплацима за откуп амортизоване вредности
код делимичних штета, откуп одбитне
франшизе.
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3. Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
Ред.
број

Сума
осигурања

Предмет осигурања

1.

Сав намештај, уређаји
и апарати

2.

Новац за време
преноса и превоза са
укљученик ризиком
разбојништва и
саобраћајне незгоде

Осигуравајуће покриће

Премија без
пореза

660.000,00
дин. Од ризика провалне крађе и
разбојништва- на први ризик, са
укљученим додатком за откуп
одбитне франшизе
200.000,00
дин.

4. Oсигурање стакла од лома
Ред.
број

Предмет
осигурања

1.

Стакла и огледала
испод 4мм,
непомична

2.

Стакла и огледала
дебљине 4мм и
више, непомична

3.

Сума осигурања

Осигурање 40 wc
шоља, 16 писоара
и 37 лавабоа

Осигуравајуће покриће

Премија без
пореза

200.000,00 дин
1.200 м2
300.000,00 дин

Стакла, огледала и wc шоља,
писоара и лавабоа од ризика лома
1.800,00 м2 – на први ризик

420.000,00 дин.

5. Осигурање машина од лома и неких других опасности
Ред.
број

Предмет
осигурања

1.

Све машине,
апарати и
уређаји

2.

Механичка
опрема
грађевинских
објеката

Сума осигурања

Осигуравајуће покриће

Премија без
пореза

Од лома машина -на уговорену
19.176.393,00 вредност (набавна књиговодствена
дин. вредност са 31.12.2014. године) са
укљученим
доплацима
за
откуп
амортизоване вредности, откуп одбитне
франшизе.
Од лома машина -на уговорену
10.141.300,00 вредност (набавна књиговодствена
дин. вредност са 31.12.2014. године) са
укљученим
доплацима
за
откуп
амортизоване вредност, откуп одбитне
франшизе,
земљане
радове
и
изналажење грешке
.
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6. Осигурање одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима и стварима трећих
лица са укљученом одговорношћу према ученицима и запосленима
Ре
д.
бр
ој

Елементи за
одговорност
из
делатности
Укупни
приходи у
2014.г. у
динарима

1.

Укупне нето
зараде у
2013. г. у
динарима
Број
запослених
Број ученика

Вредност

Сума
осигурања

Осигуравајуће покриће

93.331.231,00 Законска одговорност осигураника
дин. за штете од смрти, повреде тела
или здравља као и оштећења или
уништења ствари трећих лица,
52.852.123,03 запослених и ученика проистекле из
дин. делатности осигураника. Уговорена
јединствена
агрегатна
сума
осигурања за лица и за ствари.
86 Укупна обавеза

Премија без
пореза

1.500.000,00
динара

осигуравача за цео период трајања
860 осигурања је 5 штетних догађаја

Премија за 86 запослених и 860 ученика износи 70.000,00 динара са ПДВ-ом.

УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА
ПАРТИЈА 1
ПОРЕЗ:
УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ:

УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА
ПАРТИЈА 2 (1-6)
ПОРЕЗ:
УКУПНА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ:

Место и датум:

____________________

Одговорно лице Понуђача

МП

___________________________
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