НАРУЧИЛАЦ
АДРЕСА
БРОЈ
ПИБ
Матични број
Интернет адреса
Број рачуна
ДАТУМ

Дом здравља Љиг
Пут Алимпија Васиљевића бб
226/ /21
107003492
17817302
domzdravljaljig@gmail.com
840-825661-40
09.03.2021

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19) и
Правилником о набавкама број 856/20 од 17.07.2020. године и Одлуке о спровођењу набавке број 219/21,
од 08.03.2021. године, достављамо:

ПОЗИВ
за достављање понуда

Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуге осигурања имовине и лица у складу са
спецификацијом која се налази у прилогу овог позива.
Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све податке у
обрасцу.
Критеријум за доделу уговора: најнижа укупна цена без ПДВ.
Услови плаћања: на текући рачун понуђача, /минимално 15 дана од дана достављања фактуре/.
Остали услови понуде:*
Рок за достављање понуда: 19 .03.2021. Године до 12 часова.
Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил адресу:domzdravljaljig@gmail.com или путем
поште на адресу Дом здравља Љиг ул.Пут Алимпија Васиљевића бб.

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača:
Adresa ponuđača:
Matični broj ponuđača:
Poreski identifikacioni
broj (PIB):
Ime osobe za kontakt:
Elektronska adresa
ponuđača (e-mail):
Telefon:
Telefakc:
Broj računa ponuđača i
naziv banke:
Lice ovlašćeno za
potpisivanje ugovora:
Rok plaćanja
Rok za isporuku/izvršenje

Место и датум:
____________________

Понуђач:
____________________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр._____
У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом изјављујемо да смо спремни
да извршимо набавку по следећим ценама и осталим условима:

Структура цене
Molimo da nam dostavite ponudu za uslugu osiguranja sledećih stavki:
I Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti i dopunski rizik izliva vode iz instalacija
,na „prvi rizik“
GRAĐEVISNKI OBJEKTI
Redni broj
Objekti DZ Ljig

Površina
gradjevinskog
objekta u m 2

1.
Zgrade DZ LJig
2.193
Doplatak za izliv vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi
na „na prvi rizik“ i to 10% od vrednsoti gradjevisnkog
objekta
Zemljotres na punu vrednost GO, bez učešća u šteti

Nabavna
knjigovodstvena
vrednost na dan
31.12.2020.god.
97.478.443

Premija

Ukupno
OPREMA (BEZ MOTORNIH VOZILA I RAČUNARSKE OPREME)
Redni broj
Objekat Dom
Nabavna
Ugovorena suma
zdravlja Ljig
knjigovodstvena osiguranja
vrednost na dan
31.12.2020.god.
1.
Oprema u
2.653.521
objektima DZ Ljig
Doplatak za izliv vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi
na „na prvi rizik“ i to 10% od vrednsoti gradjevisnkog
objekta

Premija

Zemljotres na punu vrednost opreme, bez učešća u šteti
Ukupno
ZALIHE LEKOVA I SANITETSKOG MATERIJALA
Redni broj
Objekat Dom
Nabavna
zdravlja Ljig
knjigovodstvena
vrednost na dan
31.12.2020.god.
1.
Zalihe lekova i
313.109
sanitetskog

Ugovorena suma
osiguranja

Premija

materijala u DZ
Ljig
Doplatak za izliv vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi
na „na prvi rizik“ i to 10% od prosečne vrednosti zaliha
na dan 31.12.2020.god.
Ukupno
II OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA
Redni broj
Objekat Dom
zdravlja Ljig

1.
2.

Sve mašine
,uredjaji ,aparati
i instalacije
centralnog
grejanja na
Nabavnu
knjigovodstvenu
vrednost na dan
31.12.2020.god.
Mašine,uredjaji i 5.829.136
aparati
Instalacije
3.151.568
centralnog
grejanja

Ugovorena suma
osiguranja

Ukupno:
Doplatak za otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta i otkup
franšize
Doplatak za otkup celokupne franšize
Ukupno :

III KOMBINOVANO OSIGURANJE ELEKTRONSKIH RAČUNARA
Redni broj
Objekat Dom
Nabavna
Premija
zdravlja Ljig
knjigovodstvena
vrednost
računarske
opreme na dan
31.12.2020.god.
1.
Personalni
896.335
računari
Doplatak za otkup amortizovane vrednosti kod
delimičnih šteta
Doplatak za otkup celokupne franšize
Ukupno :

Premija

IV OSIGURANJE STAKLA OD LOMA
Redni broj
Objekat Dom
zdravlja Ljig
1.

VRSTA I
POVRŠINA
STAKLA

Ugovorena suma
osiguranja

Premija

STAKLO pamflex
7 mm na sumu
134.580 din,,
staklo 4*12*4 na
sumu 76.700
din,, staklo 4mm
na sumu 30.680
din, , staklo 3mm
suma 28.230 din.

Ukupno

V OSIGURANJE OD OPASNOSTI PROVALNE KRADJE I RAZBOJNIŠTVA NA PRVI RIZIK
Osigurani rizici :
sav nameštaj sa
mašinama i
aparatima
Dom zdravlja Ljig
Dom zdravlja
Belanovica
Dom zdravlja
Štavice
Ukupno:

Suma osiguranja
prvog rizika

700.000
150.000
150.000

VI OSIGURANJE ODGOVORNOSTI
Redni broj
1.
OPŠTA ODGOVORNOST na sumu
osiguranja 10.000 eur-a, ukupno
2 osigurane sume
2.
PROFESIONALNA
ODGOVORNOST LEKARA na
sumu osiguranja 30.000 eur-a,
ukupno 1 osigurana suma
NAPOMENA:Bez učešća u šteti .

Ukupno :

Ukupna godišnja
premija sa
otkupljenom
franšizom

Premija

VII KASKO OSIGURANJE VOZILA

1
2.
3.

1.
2.
3.

Marka i tip vozila

God.
proizvodnje

Snaga
u
KW

Radna
Nabavna
zapremina vrednost

Fiat punto
Dacia logan

2013
2008

51
65

1242
1598

SANITETI
Micubiši electric
corp
Citroen jumper
Fiat talento

2001
2009
2019

Bez učešća u
šteti,bez rizika
krađe
vozila,otkup
obaveznog
učešća u šteti

1.137.218
772.200

1.487.648
74
89

2198
1598

2.660.800
4.230.000

Molimo da nam dostavite ponudu za uslugu osiguranja sledećih stavki:
KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH
Osigurani rizici
Suma osiguranja Godišnja premija Godišnja premija
po jednom
za 58 zaposlenih
zaposlenom
Invlaiditet
800.000,00
Smrt usled
400.000,00
nezgode
Ukupno:
OSIGURANJE TEŽIH BOLESTI I HIRUŠKIH INTERVENCIJA
Predmet
osiguranja

Suma osiguranja
po jednom
zaposlenom

Teže bolesti
Hiruške
intervencije
Ukupno:

100.000,00
100.000,00

premija
osiguranja po
jednom
zaposlenom

Ukupno za 58
zaposlenih

Ukupna godišnja premija (bez poreza)__________________________
Porez na premiju :________________________________________
Ukupna godišnja premija (sa porezom):_________________________
Posebne pogodnosti :preventiva i donacija_______________________
Rok plaćanja premije:kvartalno u roku od _________________dana od prijema fakture

Obrada i isplata štete: u roku od 14 dana od dana prijema uredne prijave o nastanku osiguranog
slučaja.
Osiguranje počinje 01.04.2021.god. i traje do 01.04.2022.god.
Rok važenja ponude (minimum 45 dana) ________ dana.
Datum i mesto
__________________________

M.P.

Ponuđač
_____________________________

REKAPITULACIJA
REDNI VRSTA RIZIKA
PREMIJA ZA PERIOD OD 12 MESECI
BROJ
01.04.2021.-01.04.2022.
1.
UKUPNO OSIGURNJE IMOVINE
2.
UKUPNO OSIGURANJE ODGOVORNOSTI
3.
KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH
UKUPNO:
Ukupna godišnja premija (bez poreza)__________________________
Porez na premiju :________________________________________
Ukupna godišnja premija (sa porezom):_________________________
Rok plaćanja premije: mesčno u roku od 8 dana od prijema fakture.
Obrada i isplata štete:u roku od 14 dana od dana prijema uredne prijave o nastanku osiguranog
slučaja.
Osiguranje počinje 01.04.2021.god. i traje do 01.04.2022.god.
Rok važenja ponude (minimum 45 dana)
Datum i mesto
Ponuđač
___________________
M.P.
_____________________________

НАПОМЕНА:
Најповољнија понуда ће бити основ за закључивање уговора о чему ће понуђачи бити
обавештени.

Потребно је да понуђач уз понуду достави и доказ да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности или да је уписан у одговарајући регистар.

ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Изјављујем под пуном моралном и кривичном одговорношћу да не постоје основи за
искључење привредног субјекта/ПОНУЂАЧА у складу са чланом 111. Закона о јавним набавкама.

Место и датум
_________________________

Понуђач
_____________________________
/потпис овлашћеног лица/

