
HaLU eHar: 1988

,[aryrra: 14.03.2019. ro4rue

Ha ocHoay qnaHa 54. craa 12. w qnaHa 63. 3JH ("Cn. rnacHrx PC" 6p. 124112,14115 vt

68/15) Kouncnja ea jaany na6aexy y orBopeHoM nocrynry JHOI-1 04119 - ocr4rypaFbe rMoBilHe
Bpr.u14

l4aueny 6poj 2
KoHKypcHe AoKyMexraqnie JHOn 04119

Hapyvunaq je r,rarvrenilo KoHKypcHy ,qoKyMenraqujy y nornaBrby:

- Vl O6paaaq noHy4e, noA raqKour 5) - Onuc npeflMera Ha6aexe ycnyre;
- Vlll O6pa3aq crpyKrype qeHe ca ynyrcrBoM KaKo Aa ce nonyHil.

l-lorpe6no je npunilKoM AocraBrbahba noHy4a 3aMeHun4 crpaHy 21a v3 KoHKypcHe

RoKyMeHraqr,rje crpaHoM 216 vr crpaHy 28 crpaHota 28a xoje ce Hana3e y npilnory.

Kaxo je Hapyvranaq y cKnafly ca qnaHoM 63. crae 5. rauenuo KoHKypcHy Eor{yMeHraqujy 8

(ocaur) ,qaHa npe rcreKa poKa 3a no,qHorueFbe noHyga, Hapyvunaq npoAyxaBa poK sa
norqHorueFbe noHyga. Hoem poK 3a no4HorueFbe noHyAa je25.03.2019. ropuHe Ao 12:00,.{acoea.

Oreaparue noHyAa he ce il3Bptut4rt4 25.03.2019. rogune y 12'.30 qacoBa.

JKI-l ,pa1aea}" - [leclaeau,, l"laua hyxufia 14, 1fr1fr? l]ecxasaL4, tnefi: +381 16 245 1A8. +381 16 215 ffiA {.]axc. +381 16 248 444,

fiupeNmap: *381 18 ?34 582, Samenux Aupexmapa +38't 18 213 211, Oa{ipuxa eode,,fapuna" +381 16 3487 302,

fr*Nynua cnyxba: 4381 1$ 282 5#9, C*yx5a xaxart"tsaquje: 4'381 16 252 249"
llae* nacmpoienff +381 7$ 234 A80, Ha5aaua cnyN6a: +381 16 215 597,

taeb. www.v4tlovadb.rs, r:+nail; *ffice@.vrsdavadle.m. Texyliu pauyu 160-7?92-25. Mamttquu 6p. *72A4752. tllrlfi: 14A524193

A 3A JHOn 0419
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: НАБАВКА УСЛУГА - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

ПОНУДА бр. _________ од  ____.____.2019. године

НАЗИВ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
ВИСИНА ПРЕМИЈЕ ЗА

ПЕРИОД 01.04.-30.11.2019.год.

1

Осигурање од пожара и неких других опасности за
грађевинске објекте, опрему и залихе са укљученим
допунским ризиком излива воде из инсталација  на
"први ризик"

2
Осигурање од опасности провалне крађе и 
разбојништва

3 Осигурање стакла од лома

4 Осигурање опреме и инсталације од лома

5 Осигурање одговорности из делатности

ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА
(за период од 01.04.2019. до 30.11.2019. године)

ПОРЕЗ

УКУПНА ПРЕМИЈА
(за период од 01.04.2019. до 30.11.2019.године)

Услови плаћања: У 8 једнаких месечних рата, без камате.

Рок  плаћања:  Одложено  у  року  од  45  дана  од  дана  уредно  примљене  исправне
фактуре/рачуна.

Рок изласка на лицу места ради процене штете ______ (сати), од пријаве штете. 

Рок важења понуде: минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

Техничка спецификација (део ХII конкурсне документације) чини саставни део ове понуде.

Обавезујемо се да ћемо набавку услуга извршити у складу са конкурсном документацијом
и осталом пратећом документацијом

У ____________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: ____.____.2019.год. _____________________

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

ЈНОП 04/19 - Осигурање имовине
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VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р. 
бр.

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ЗА 2019/20. годину
Премија за период 01.04.-
30.11.2019.год. 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, дежурне службе 
механизације, централног магацина и канализације)

1.4. Објекат сектора Водоснадбевање - зграда црпне станице

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 акумулација 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: ____.____.2019.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.

ЈНОП 04/19 - Осигурање имовине


