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УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ, ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ И ЛИЦА (УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ) ОД
ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА

На основу чл.63.став 3.тачка 7) Статута Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“ и члана 112. и 113. Закона о јавним
набавкама («Сл. гласник РС», 124/12) закључује се:
УГОВОР
по спроведеној јавној набавци мале вредности услуга
„Услуге осигурања имовине, одговорности из делатности, лица (ученика и запослених) од последица несрећног
случаја
ЈНМВ 1.2.1./2015
Закључен између:
1.
Наручиоца: Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“ са седиштем у Новом Саду, Гагаринова 1, ПИБ:100237011,
матични број: 08043370, број рачуна: 840-1595660-98, код Управе за трезор, телефон:021/443-444, кога заступа
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ Станко Матић, (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ ),
и
2.

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA из Београда, улица Милентија Поповића 7б (у даљем тексту: Понуђач)
ПИБ 100001175, Матични број 17198319, рачун 160-560-45 код банке Интеза, тел: 021/47-25-160, кога заступа
овлашћено лице Драган Филиповић и Бранко Павловић, с друге стране
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: „Услуге осигурања имовине, одговорности из делатности и лица (ученика и запослених)
од последица несрећног случаја“
Члан 1.

Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' број 124/2012 и 14/2015)
,у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке 1.2.1/2015, дел. број 152 од 22.04.2015.године., спровео
поступак јавне набавке мале вредности – Услуге осигурања имовине, одговорности из делатности и лица (ученика и
запослених) од последица несрећног случаја“
- да је Понуђач услуге доставио своју понуду број 11/15/1572 од 13.05.2015. године која се налази у прилогу и саставни
је део уговора;
- да понуда Понуђача услуге у потпуности одговора спецификацијама из конкурсне документације које се налазе у
прилогу и саставни су део уговора;
- да је Наручилац у складу са Законом, на основу понуде Понуђача услуге број 11/15/1572 и Одлуке о додели уговора
број 188 од 18.05.2015. године, изабрао Понуђача GENERALI OSIGURANJE SRBIJA из Београда, улица Милентија Поповића
7б за пружање Услуге осигурања имовине, одговорности из делатности и лица (ученика и запослених) од последица
несрећног случаја“ по критеријуму „најниже понуђене цене“.
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Члан 2.
Предмет уговора је пружање услуга одређене у спецификацији понуде Понуђача која је саставни део његове
понуде.
Уговор се закључује на период од годину дана и то од 10.06.2015 до 10.06.2016 године.
Члан 3.
Укупна цена услуге из понуде понуђача износи 1.066.372,00 динара без пореза, а укупна цена осигурања са
порезом износи 1.093.638,00 динара.
Средства за предметну јавну набавку су предвиђена на позицији: 421511, 421513, , 421523 и 421521
финансијског планa Наручиоца.
Члан 4.
Наручилац и понуђач услуге су се споразумели о следећем начину плаћања:
1.

2.

3.

4.

5.

Осигурање имовине (објеката и опреме) се плаћа на месечном нивоу, по уплати средстава од стране Градске
управе за образовање; Плаћање се врши у року од 45 дана, на основу достављене фактуре за претходни месец;
Фактура се доставља најкасније до осмог дана у текућем месецу за претходни месец
Осигурање одговорности из делатности: се плаћа на месечном нивоу, по уплати средстава од стране Градске
управе за образовање; Плаћање се врши у року од 45 дана, на основу достављене фактуре за претходни месец;
Фактура се доставља најкасније до осмог дана у текућем месецу за претходни месец
Осигурање ученика од последица несрећног случаја: се плаћа на месечном нивоу, по уплати средстава од
стране Градске управе за образовање; Плаћање се врши у року од 45 дана, на основу достављене фактуре за
претходни месец; Фактура се доставља најкасније до осмог дана у текућем месецу за претходни месец
Осигурање запослених од последица несрећног случаја: се плаћа на месечном нивоу, по уплати средстава од
стране Градске управе за образовање; Плаћање се врши у року од 45 дана, на основу достављене фактуре за
претходни месец; Фактура се доставља најкасније до осмог дана у текућем месецу за претходни месец
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Члан 5.
Понуђач услуге се обавезује да услугу из овог уговора врши у свему под условима јавне набавке и прихваћене

понуде.
Понуђач се обавезује да у року од 5 дана од закључења уговора достави наручиоцу сопствену бланко меницу
за добро извршење посла у висини 10% од укупне вредности уговора са роком важења 30 дана дуже од коначног
датума извршења уговора, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и менично овлашћење које
садржи клаузуле „безусловно“, „платива на први позив“ „без права на приговор“, фотокопију картона депонованих
потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и потврду банке о извршеној
регистрацији менице
Осигураник ће наплатити меницу за добро извршење посла у случају неиспуњења уговорених обавеза од
стране Понуђача.
Ако је услуга коју је Понуђач услуге пружио Наручиоцу неадекватна односно не одговара неком од елемената
садржаном у документацији јавне набавке и прихваћеној понуди, Понуђач услуге одговара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавезе.
Члан 6.
Изабрани понуђач је дужан да у року од највише 8 дана од закључења уговора, достави важеће полисе
осигурања по свим основима са свим пратећим обрасцима пријава осигураног случаја на адресу школе Техничка школа
„Милева Марић-Ајнштајн“, ул. Гагаринова 1, 21000 Нови Сад.
Члан 7.
Сва спорна питања решаваће се договором Наручиоца и Понуђача услуге.
Уколико се спор не може на овај начин решити уговора се стварна надлежност Суда у Новом Саду.
Члан 8.
Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или обећати, било директно било
индиректно, за себе или неку другу страну поклон или повластицу које би биле или би могле бити протумачене као
незаконита радња или корупција.
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
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Уговор се закључује на 12 месеци. Овај уговор се може продужити на још три (3) месеца, изузетно у случају
објављивања поступка нове набавке по истеку овог уговора.
На све што није регулисано одредбама овог уговора примениће се одредбе Закона о облигационим односима.
Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених представника уговорних
страна у 4 (четири) истоветна примерака од којих 2 (два) за НАРУЧИОЦА И 2 (два) за ПОНУЂАЧА УСЛУГЕ.

Понуђач УСЛУГЕ

НАРУЧИЛАЦ

________________________

____________________________
директор др Станко Матић
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