
Haru snax: 2080

AaryM: 12.A3.2018.to+t/,He

nPEtrMET: Ogroeop na 3axreB 3a AoAaTH]aM xH+opMaqxiaMa la nojaurruerunllta KoHKypcHe
AoKyMeHTaqflje 3a JHMB 08/18 - Oc]rrypabe !rMoBr,rHe.

3auurepecoeano niaqe je AaHa 12.03.2018. roA He eneKTpoHcKoM nopyKoM Ha enexrpoHcKy
aApecy Hapy,{4oLla HaBeAeHy y xonrypcnoj AoKyt4eHraq jl/l 3a JHMB 0g/1g - Oc[rypalbe
r4[,roB[He, ynyrlrno 3axreB 3a AoAarHln4 H+opMaq jaMa nojaLltlbelb Ma KoHKypcHe
AoKy[aeHraq je.

numa$e:
y Ta6eflfi Vlll "O6pa3aq crpyKrype qeHe ca ynyrcrBotv KaKo Aa ce nonyH ,, Ha crpalt 2g
KoHKypcHe AoKyMeHraLlulje HeAocraje raeKa 4.8. - OnpeMa ynpaBHe 3rpaAe, a ra craBKa je l,jHa.le
HaBeAeHa y qnaHy 1. I\,4oAena yroBopa Ha crpaH 25 xoHKypcHe AoKyMeHraq je.
!a nla here ry raeKy yKJbyvl4ruy ta6eny?

Odeoeop:
np nflKo[,r nphnpeMe KoHKypcHe AoKyt!]eHTaLl!4je Aou.tno je Ao rexH gKe rpeLl](e u oLl[rneAHe
oMau.rKe npl/1nl4KoM cacTaBjbaba Ta6ene "O6pa3aq cTpyKType qeHa ca ynyTcTBo[4 KaKo Aa ce
nonyH " Ha crpaHLl 28. oA 34. noA peAH[M 6pojeM 4. - Oclarypalbe onpeNte la xHcranai]i4je oA
floN1a. TexHrlgKoM rpeu:xou je [cnyLUTeHa no3 t] ja 4.8 - OnpeMa ynpaBHe 3rpaAe.

norpe6Ho je Aa npl4n Ko[a AocraBrbaba noHyAe 3aMeHltre crpaHy 28 Lt3 KoHKypcHe
AoKyMeHTaLlfije crpaHo[,1 28a Koja ce Hana3fi y flp[nory
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Страна 28a од 34

VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р. бр. ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЗА 2018/19. годину
Годишња

премија без
пореза 

1.
Осигурање од пожара и неких других опасности за грађевинске објекте и

опрему

1.1. Управна зграда ЈКП Водовод Лесковац 

1.2. Фабрика воде Горина

1.3.
Објекти на старом постројењу (зграда Баждарнице, зграда централног магацина, 
зграда Механизације, Радионице и Канализација)

1.4. Објекат сектора Водоснадбевање - зграда црпне станице/погонска управна зграда

1.5. Објекат водовод у Вучју

1.6. Управна зграда са инфраструктуром бране Барје

1.7. Залихе

УКУПНО: Осигурање од пожара

2. Осигурање провалне крађе и разбојништва

2.1. Намештај, опрема и уређаји

2.2. Новац и друге вредности у манипулацији на благајнама

2.3. Новац и друге новчане вредности у закључаним благајнама

2.4. Новац у превозу и преносу

2.5. Залихе робе, сировина, материјала и ситног инвентара у закључаним просторијама

УКУПНО: Осигурање од провалне крађе и разбојништва

3. Осигурање стакла од лома

3.1. Стакло дебљине мање од 4 mm

3.2. Стакло дебљине веће од 4 mm

УКУПНО: Осигурање од лома

4. Осигурање опреме и инсталације од лома

4.1. Цевовод сирове воде брана Барје - фабрика воде Горина

4.2 Цевовод чисте воде фабрика воде Горина - резервоар Рударе

4.3. Водводна улична мрежа 

4.4. Водводна улична мрежа у Вучју

4.5. Трафо станице сектора Водоснадбевање

4.6. Опрема фабрике воде Горина

4.7. Опрема сектора Канализација

4.8. Опрема управне зграде

УКУПНО: Осигурање опреме и инсталације од лома

5. Осигурање одговорности из делатности

УКУПНА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА (1+2+3+4+5)

Порез:

Укупна премија са порезом:
У ____________________ Потпис овлашћеног лица

Дана: ____.____.2018.год. М.П. _____________________

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су
у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.
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