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                                            КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

                                ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: 
       

 

                     

 

 

   ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА -  66510000-8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  КРАГУЈЕВАЦ 

                Фебруар, 2016.       

         

               

 

 



       ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
1.Подаци о наручиоцу:  

    Завод за стоматологију Крагујевац, улица Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац, www: zzstomkg.rs,E-

mail:zstomkg@mts.rs  

 (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са конкурсном 

документацијом, ради закључења уговора на период од 12 месеци о јавној набавци мале вредности 

путем  наруџбенице ; услуга  осигурања  имовине и лица-66510000-8 

                        матични број: 17228439         ПИБ: 101508979      Број текућег рачуна:840-495661-58 

 

2.Врста поступка јавне набавке:  

спроводи према одредбама: 

-Закона о јавним набавкама које се односе на поступак јавне набавке мале вредности наруџбеницом 

чл.39 став 6. ЗЈН („Сл.гласник РС“124/2012 и 68/15). 

 

3.Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке  бр.08/16  су услуге- осигурање имовине и лица- 

          66510000-8 

  
 

4.Подношење понуда: Понуде се припремају и подносе непосредно или путем поште на адресу 

наручиоца : Завод за стоматологију Крагујевац, улица Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац, са напоменом: 

“Понуда за јавну набавку путем наруџбенице, услуга- осигурање имовине и лица-66510000-8 

 

Понуда мора да садржи 

- укупну цену премије   без ПДВ-а  и  са ПДВ-ом. 

- рок и начин плаћања које  ће се извршити на 12 једнаких  месечних рата 

 

Цена мора бити изражена у динарима без пореза на додату вредност.Понуђачу није дозвољено да 

захтева аванс. 

 

5.Рок за подношење понуда је 17.02.2016.године до 13 часова након чега ће се извршити избор 

најповољније понуде применом критеријума најниже понуђене цене. 

 

6.Рок за доношење одлуке о додели уговора је  1  дан од дана отварања понуда. 

 

7.Период важења уговора је 12 месеци. 

 

 

6.Контакт особа: Снежана Петровић,Снежана Обрадовић                               

 Тел/факс:034/366530                               Е-mail:zstomkg@mts.rs        

 

      

 

 

 

 

 



                     ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

Врста осигурања Предмет осигурања Набавна књиговодствена вредност на 

дан 31.12.2015.год 

Осигурање од пожара Грађевински објекат 13.535.876,58 

Осигурање од пожара Сва опрема у Заводу 51.544.466,34 

Осигурање од пожара Залихе за потребе у 

Заводу 

 

   2.497.901,00 

 

 

 

 

 

Осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде). 

 

Подразумева осигурање запослених (за 146 радника према кадровској евиденцији), то јест 

подразумева осигурање за: 

 

 

*Смрт услед несрећног случаја   

*Смрт услед болести  

*Инвалидитет   

 За време и изван вршења радног занимања. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

                          (попуњава понуђач) 

Понуда бр ________ од __________ за јавну набавку мале вредности наруџбеницом, услуга осигурања 

имовине и лица-66510000-8 

1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача ( E-mail):   

Tелефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

2)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :  услуга осигурања имовине и лица-66510000-8 

 

Ре

д. 

Бр 

Врста осигурања Предмет осигурања Набавна 

књиговодствена 

вредност на дан 

31.12.2015.године 

Премија 

осигурања 

без ПДВ-а 

Премија 

осигурања са 

ПДВ-ом 

1. Осигурање од пожара Грађевински објекат 13.533.876,58   

2. Осигурање од пожара Сва опремау Заводу 51.544.466,34   

3. Осигурање од пожара Залихе за потребе Завода   2.497.901,00   

3. Осигурање запослених 

 

Смрт услед болести 

Смрт несрећним случајем 

Инвалидитет 

   

                                                                                                                                 УКУПНО                                               

 

3)РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА ( навести рок у месецима): 

  

    Датум           Понуђач 

   ________________   м.п                        ________________



 


