Дел.број: 311/15-03
Датум: 20.03.2015.године

ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ
ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ У 2015-2016. ГОДИНИ

Поштовани,
Позивамо вас, да уколико сте заинтересовани доставите понуду за набавку услуга
осигурања имовине и запослених Позоришта лутака Ниш у 2015-2016.години (1.мај
2015 – 1.мај 2016.године).

Предмет набавке су:
Услуге осигурања имовине и запослених Позоришта лутака Ниш, улица Булевар др Зорана
Ђинђића, број 7 и то:



грађевински објекти и опрема од:
пожара и неких других опасности са укљученим допунским ризицима
земљотреса,



излива воде из инсталација на „пуну вредност“;



осигурање машина од лома и неких других опасности;



комбиновано осигурање електронских рачунара;



осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва;



осигурање стакла од лома



колективно осигурање 49 запослених од последица несрећног случаја.

Опис предмета јавне набавке и захтеви наручиоца дефинисани су у понуди.
Понуда се доставља у складу са овим позивом.
Време и место подношења понуде:
Без обзира на начин достављања понуда (лично или поштом), благовременом ће се сматрати
све понуде које стигну на адресу Позориште лутака Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр.7,
најкасније до 09.04.2015. године до 12.00 часова.
Критеријум за избор најповољније понуде је најниже понуђена цена.
Рок важења понуде: Понуда важи минимум 15 (петнаест) дана од дана достављања случају
да понуђач наведе краћи рок важење понуде понуда се одбија као неисправна.
Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу захтевати на
тел: 018/253-962, 526-912 и 526-913. Особа за контакт по овом јавном позиву је Даница
Миладиновић, референт за јавне набавке.

У Нишу, датум: 20.03.2015. године

Мр Ивана Савић директор

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
Предмет јавне набавке су услуге осигурања имовине и запослених з апотребе Позоришта
лутака Ниш, улица Булевар др Зорана Ђинђића број 7 и то:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Осигурање грађевинских објеката и опреме од пожара и неких других
опасности са укљученим допунским ризицима земљотреса и излива воде из
инсталација на „пуну вредност“
Осигурање машина од лома
Комбиновано осигурање електронских рачунара
Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
Осигурање стакла од лома
Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде)

1. Осигурање од пожара и неких других опасности:

Осигуравају се:


грађевински објекти на набавну књиговодствену
31.12.2014. године са укљученим допунским ризицима:
o излива воде из инсталација „пуна вредност “
о земљотрес



опрема ( без возила и рачунара) на набавну књиговодствену вредност на дан
31.12.2014. године са укљученим допунским ризицима:
o излива воде из инсталација„пуна вредност“
o земљотрес

вредност

на

2. Осигурање машина од лома:
Осигурава се:

опрема ( без пословног и погонског инвентара и рачунара) на набавну
књиговодствену вредност на дан 31.12.2014. године.

посебно се уговара осигурање механичке опреме у саставу грађевинских
објеката и то: грејање са котларницом , нисконапонска мрежа, клима уређаји и
водоводна и канализациона мрежа на износ од 10% од набавне књиговодствене
вредности грађевинских објеката на дан 31.12.2014. године.
са укљученим доплатцима:



за откуп амортизоване вредности код делимичних штета
за откуп одбитне франшизе

дан

3. Комбиновано осигурање електронских рачунара:
Вредност рачунарске опреме представља набавна књиговодствена вредност на дан
31.12.2014. године са укљученим доплацима:

земљотрес

за откуп амортизоване вредности код делимичних штета.

за откуп одбитне франшизе.
4. Осигурање од провалне крађе и разбојништва:
Осигурава се:



опрема (без рачунара) на „први ризик
пренос новца и др.(достава)-свакодневни

Укључен доплатак за откуп одбитне франшизе.
„Први ризици“ нису исцрпљујући и штета се исплаћује до уговрене суме „првог ризика“ по
сваком штетном догаћају у току трајања уговореног периода.
5. Осигурање стакла од лома :
Осигурава се :
 стакло дебљине 4 мм и више, укупна површина 72м2, на „суму осигурања“
 рекламни пано испред Позоришта лутака

6. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде) са
покрићем 24 часа дневно за следеће ризике:




смрт услед незгоде на суму осигурања од 200.000
смрт услед болести на суму осигурања од 100.000
100% инвалидитет на суму осигурања од 400.000

Укупан број запослених износи 49

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

Сума осигурања

1

Осигурање од пожара и неких других опасности и допунски ризици земљотрес и излив
воде из инсталација на "пуну вредност“
Грађевински објекти - Набавна књиговодствена
вредност на дан 31.12.2014.
11.341.426.Допунски ризик - излив воде из водоводних и
канализационих цеви на "пуну вредност"

Допунски ризик – земљотес
Набавна књиговодствена вредност опреме (без
моторних возила и рачунарске опреме) на дан
31.12.2014.

12.800.739.-

Допунски ризик - излив воде из канализационих
цеви на "пуну вредност“

Допунски ризик - земљотес
Осигурње машина од лома
2
Посебно се уговара осигурање механичке опреме и
то 10% од набавне књиговодствене вредности
грађевинских објеката на дан 31.12.2014.
Све машине, апарати и уређаји на набавну
књиговодствену вредност 31.12.2014. (без моторних
возила, рачунара и опреме која не ради на струју)

12.526.629.-

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета
Доплатак за откуп одбитне франшизе
3

4

Комбиновано осигурање електронских рачунара
Набавна књиговодствена вредност
рачунарске
опреме на дан 31.12.2014. Укључен доплатак за
откуп амортизоване вредности код делимичних
штета, доплатак за откуп одбитне франшизе.
Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
Опрема ( без рачунара) на "први ризик" . Укључен
доплатак за откуп одбитне франшизе.
пренос новца-свакодневни

1.693.269.-

200.000.40.000.-

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде)
6
Осигурани ризици:
Инвалидитет
Смрт услед незгоде
Смрт услед болести
Укупан број запослених

400.000.200.000.100.000.49

Осигурање стакла од лома

5
стакла дебљине 4мм и више

252.000.-

Рекламни пано – испред Позоришта

100.000.-

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За набавку услуга осигурања имовине и запослених Позоришта лутака Ниш
у 2015-2016.години (1.мај 2015. године -1. мај 2016. године)
наручиоца – Позориште лутака Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр.7- Ниш
Понуда мора да обухвати све тражене услуге, према спецификацији, по свим ставкама.
Уколико понуђач не понуди све тражене ставке понуда ће бити одбијена као неисправна.
Број понуде
Назив понуђача
Седиште понуђача
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун понуђача и назив банке
Матични број понуђача
Порески број понуђача
1. Укупна цена - премија за све наведене врсте осигурања
(безпореза) _______________________динара.

Услови понуде:
Рок важења понуде: _____________ (минимум 15 дана од дана достављања)
Плаћање премије: у 6 једнаких месечних рата, без камате (порез се плаћа уз прву рату
премије).
Рок плаћања је 15 дана од дана пријема рачуна који је издат за извршену услугу.

2. ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА

Као овлашћено лице понуђача /овлашћени представник групе понуђача (у случају заједничке
понуде), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су
сви подаци садржани у понуди истинити и свестан сам да давање нетачних или непотпуних
података може довести до искључења из овог поступка набавке и свих будућих набавки
наручиоца, као и да ће случај бити пријављен Управи за јавне набавке РС и Државној
ревизорској служби.
Обавезујем се да на позив наручиоца, у примереном року који не може бити дужи од три
дана од дана пријема позива, доставим оригинал или оверену фотокопију доказа којима се
потврђује веродостојност података датих у понуди.

Датум и место:

________________________

МП

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Сума осигурања

1

Премија без пореза

Осигурање од пожара и неких других опасности и допунски ризици земљотрес и излив воде
из инсталација на "пуну вредност“

Грађевински објекти - Набавна књиговодатвена
вредност на дан 31.12.2014.

11.341.426.-

Допунски ризик - излив воде из водоводних и
канализационих цеви на "пуну вредност"
Допунски ризик - земљотрес
Набавна књиговодствена вредност опреме (без
моторних возила и рачунарске опреме) на дан
31.12.2014.

12.800.739.-

Допунски ризик - излив воде из канализационих
цеви на "пуну вредност"
11.341.426
Допунски ризик - земљотрес

2

11.341.426
Осигурње машина од лома
Посебно се уговара осигурање механичке опреме и
то 10% од набавне књиговодствене вредности
грађевинских објеката на дан 31.12.2014.
Све машине, апарати и уређаји на набавну
књиговодствену вредност 31.12.2014. (без моторних
возила, рачунара и опреме која не ради на струју)

12.526.629.-

Доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета ( осим за рентген цеви)
Доплатак за откуп одбитне франшизе
Комбиновано осигурање електронских рачунара
3
Набавна књиговодствена вредност рачунарске
опреме на дан 31.12.2014. Укључен доплатак за
откуп амортизоване вредности код делимичних
штета, доплатак за откуп одбитне франшизе.
1.693.269.Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва
4
Опрема ( без рачунара) на "први ризик" . Укључен
доплатак за откуп одбитне франшизе.
пренос новца-свакодневни

200.000.40.000.-

Осигурање стакла од лома

5

стакла дебљине 4мм и више, ук.повр.72м2
252.000.Реклама
100.000.Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја(незгоде)
6
Годишња
премија по
једном
запосленом

Осигурани ризици
Инвалидитет
Смрт услед незгоде
Смрт услед болести
Укупан број запослених
УКУПНО ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА
ПОРЕЗ
ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ

Годишња
премија за
49
запослених

400.000.200.000.100.000.-

1

Датум и место:

МП

ПОНУЂАЧ

_______________________
Потпис овлашћеног лица

