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 О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
Набавка услуга - Набавка услуга осигурања, по партијама
Партија 3) УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА МОТРНИХ ВОЗИЛА (АУТО КАСКО)

Назив понуђача


Седиште


Улица и број


ПИБ


Матични број


број текућег рачуна


e mail адреса


Особа за контакт телефон



Набавка услуга - Набавка услуга осигурања
Партија 3) УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА МОТРНИХ ВОЗИЛА (АУТО КАСКО)


Опис – техничка спецификација услуге
Јединица
мере

количина
Јединична цена без ПДВ-а
(уписати)
1.
2.
3.
4.
Партија  3) УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА МОТРНИХ ВОЗИЛА (АУТО КАСКО)
Предмет осигурања:
Осигурање моторних возила – аутокаско (пуно осигурање без релативног учешћа у штети, са откупом апсолутног учешћа у штетии и  са укљученим осигурањем од крађе на  територији Републике Србије) и то:
- DACIA DUSTER AMBIANCE 1.6 16V 4X4, година производње 2012	, снага мотора (кw/cm3) 77/1598, година прве регистрације 2012., регистарски број таблица PK022-OT, регистрација важи до 5.2022, број седишта за седење 5
- MAZDA 6 2.0 I TE PLUS ATTRACTION, година производње 2013, снага мотора (кw/cm3)	107/1998, година прве регистрације 2013., регистарски број таблица	PK025-XB, регистрација важи до 4.2022, број седишта за седење 5;
- Мазда 3, снага мотора 110 kw, запремина мотора 2191 кубика, 2014.годиште, година прве регистрације 2015., регистарски број таблица PK034-АА, регистрација важи до 5.2022, број седишта за седење 5;
	Основицу за обрачун премије представља новонабавна вредност возила по основу званичног каталога АМС за 2022.годину.
 Наручилац задржава право да, у случају да прибави ново возило, исто осигура код понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија у поступку набавке.
У образцу понуде за сваку од партија дати укупну премију осигурања за период од годину дана од дана потписивања уговора .


Укупна цена-премија


1

Цена услуге изражена у динарима без ПДВ-а:

Износ ПДВ-а:

Цена услуге изражена у динарима са ПДВ-ом:

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити потписом.

2. Рок важења понуде износи _____________ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 30 дана). 
3. Плаћање премије: 
- у 12 једнаких месечних рата, без камате (порез се плаћа уз прву рату премије).
4. Рок плаћања је:______________дана (не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана) од дана службеног пријема рачуна, а по испостављеној фактури за услуге извршене у претходном месецу. 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА
за учешће у поступку набавке
у Партију 2) УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
ЗАОКРУЖИТИ
1. Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом:
-Да понуђач има најмање 6 запослених или уговором радно ангажованих лица која ће бити ангажована на извршењу уговорених обавеза, процене и решавању штета од којих: 3 дипломирана правника, 2 дипломирана економиста, 1 дипломирани инжењер машинства.

Након отварања понуда, уколико оцени да је потребно наручилац може накнадно захтевати достављање доказа и то: за запослена лица код понуђача уговор о раду односно за радно ангажована лица код понуђача копија уговора о делу, уговора о обављању привремено-повремених послова, уговора о допунском раду или другог уговора који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача.
         


       ДА                                   НЕ
                    
                              
2.  Да привредни субјект поседује стандарде квaлитет и то: 
1. ИСО 9001:2015 чиме доказује да је његово пословање усклађено са међунардном признатим системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа. 
2. ИСО22301:2012 чиме доказује да је његово пословање усклађено са међунардно признатим системом квалитета који подразумева континуитет пословања. 

Наручилац може да пре доношења одлуке о поступку набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 
Овај критеријум доказује се достављањем потврда независних тела којима се потврђује усаглашеност привредног субјекта са одређеним стандардима осигурања квалитета, укључујући приступаност за особе са инвалидитетом. 
Наручилац је дужан да призна еквивалентне потврде  тела оснвних у државама чланицама Европске уније или тела основних у осталим државама. 
Наручилац је дужан да прихвати доказе о еквивалентним мерама осигурања квалитета ако привердни субјект из објективних разога не може да прибави потврду одговарајућем року, под условом да доказе да су те мере усклађене са траженим стандардима осигурања  квалитета. 
Да ли привредни субјект може да достави потврде независних тела којиме се потврђује  усаглашеност пословања привредног субјекта са одређеним стандардима осигурања квалитета, укључујући приступачност за особе са инвалидитетом. 
 




       ДА                                   НЕ

Да привредни субјект располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 
Да привредни субјект у предлоходне три године 2018, 2019, 2020), није исказао нето губитак - позиција Биланса успеха АОП 1106.
Да је привредни  субјект у 2020. години остварио разлику између расположиве и захтевне маргине солвентности за неживотна осигурања/ реосигурања у висини од 2.000.000,00 динара.  ( У случају подношења заједничке понуда, задати услови о финансијском капацитету под редним бројем 1, привредни субјекти сваки појединачно, доказ за задати услов под редним бројем 2, чланови групе привредних субјеката испуњавају заједно и то што ће се сабрати апсолутни износ свих учесника у заједничкој понуди). 
Начин доказивањја  испњености критеријума: 
Привредни субјект дужан је да уз  понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитетивни избор привредног субјекта, којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор привредног субјекта. 

Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку  набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привреног субјекта. 

Овај критеријум доказује се: 
1. Одговарајућим извештајем банака или, по потреби, доказо о релевантном осигурању од професионалне одговорности:
2) финасијским извештајима или изводима из финансијских извештаја, ако је објављивање финансијских извештаја обавезно, 
3. Извештајем о укупном приходу привредног субјекта и, ако је потребно, извештајем о приходу добара, услуга или радова на које се уговор о јавној набави односи у три последње доступне обрачунске финансијске  године, у зависности од датума оснивања или почетка обављања делатности привредног субјекта, ако је  информација о тим приходима поступна. 

Ако привредни субјект из оправданог разлога није у могућности да достави претходно наведене документе и доказе које наручилац захтева, финансијски и економски капацитет може да доказже и било којим другим документом из чије садржине наручилц може на несумњив начин да утврди испуњеност захтеваног финансијског и економског капацитета. 

Изјава се потписује за сваку партију посебно




       ДА                                   НЕ


Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Саставни део обрасца понуде је техничка спецификације.
- Образац понуде и Изјава о испуњености услова за учешће у поступку се потписује за сваку партију посебно.



                                      Датум	                                                       	Понуђач
                          __________________                                              _____________________


