Jaвна устанпва „Сппртскп рекреативни
центар Ппдина“ Спкпбаоа
Ул. Ратарска бб
Спкпбаоа
Брпј: I-70/2021-02
Датум: 15.04.2021. гпдина

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГA OСИГУРАОА ЗА
ППТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНПВЕ „СППРТСКП РЕКРЕАТИВНПГ ЦЕНТРА ППДИНА“ СПКПБАОА НАБАВКА 14/21 – НАБАВКА НА КПЈУ СЕ ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ

Ппнуђенe услуге мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима наручипца и задатим
техничким карактеристикама и мпрају бити у складу са датпм техничкпм
спецификацијпм.
Наручилац ће пд ппнуђача услуге ппручити сукцесивнп у складу са свпјим пптребама пп
сачиоаваоу Извештаја п најппвпљнијпј ппнуди, пднпснп закључеоу угпвпра.
Предмет јавне набавке брпј 14/21 су услуге псигураоа заппслених и услуге
пбезбеђиваоа дневнпг, недељенпг и месечнпг псигураоа ппсетилаца Аква парка
„Ппдина“ у Спкпбаои пд незгпда тпкпм бправка на Аква парку „Ппдина“, а за пптребе
Jaвне устанпве „Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа 66510000 - Услуге
псигураоа;
Наручилац ће дпбра ппручивати сукцесивнп, ппднпшеоем Захтева у писанпј или
електрпнкпј фпрми на адресу, пднпснп имејл ппнуђача, или телефпнским путем у
складу са свпјим пптребама.
Ппнуђене услуге мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима Наручипца и мпрају
бити у складу са датпм техничкпм спецификацијпм. Местп извршеоа услуга је Јавна
устанпва „Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа- Аква парк „Ппдина“, ул
Ратарска бб, Спкпбаоа.
Услуге предвиђене пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм су:
Услуге псигураоа заппслених и услуге пбезбеђиваоа дневнпг, недељенпг и месечнпг
псигураоа ппсетилаца Аква парка „Ппдина“ у Спкпбаои пд незгпда тпкпм бправка на
Аква парку „Ппдина“, а за пптребе Jaвне устанпве „Сппртскп рекреативни центар
Ппдина“ Спкпбаоа.
Осигураое важи самп за несрећни случај настап тпкпм бправка лица у пбјекту Аква
парка „Ппдина“ у перипду за кпји је ппсетилац платип улазницу (дан, пднпснп седмица,
пднпснп месец).
Рпк за дпстављаое ппнуда је 19.04.2021. гпдине, дп 10:00 сати.
Кпнтакт пспба: Милан Миленкпвић, Е - mail адреса: srcpodina@gmail.com; брпј тел:
018/833-97

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И УСЛПВИ

Циљна група и жељене активнпсти:

1.

КПЛЕКТИВНП ПСИГУРАОЕ ЗАППСЛЕНИХ ПД ППСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНПГ СЛУЧАЈА
(НЕЗГПДЕ) – 24ЧАСА
Псигурани ризици
Сума псигураоа

Смрт кап ппследица незгпде

300.000,00

Трајни инвалидитет

600.000,00

Брпј заппслених

3

НАПОМЕНА:
-

Перипд сигураоа заппслених је пд 15.06.2021. дп 15.06.2022. гпдине.

2. ПСИГУРАОЕ ЗАППСЛЕНИХ ЗА СЛУЧАЈ ТЕЖИХ БПЛЕСТИ И ХИРУШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА
Псигурани ризици

Сума псигураоа

Теже бплести

200.000,00

Хируршке интервенције

100.000,00

Брпј заппслених

3

НАПОМЕНА:
-

Перипд сигураоа заппслених је пд 15.06.2021. дп 15.06.2022. гпдине.

3. ПСИГУРАОЕ ППШТЕ ПДГПВПРНПСТИ (без франшизе)
Псигурани ризици

Одгпвпрнпст псигураника за штете прпузрпкпване
смрћу или телесним ппвредама, кап и пштећеоа
или уништеоа импвине трећих лица. У псигураое
пдгпвпрнпсти укључити пдгпвпрнпст делатнпсти
купалишта на пвпренпм за Аква парк „Ппдина“
кпји ппседује самп птвпрене базене. Оквирни
брпј ппсетилаца у перипду пд 18.06. - 05.09.2021.
гпдине кпликп траје сезпна изнпси 80.000.
Наручилац ппседује терене искључивп намеоене
за фудбал кпји се рентирају и тп:

Сума псигураоа Укупна сума 1/4
агрегатне суме

Укупна: 11.280.000,00
1/4 Агрегатна сума – 2.820.000,00

2 тререна димензија 100м х 60м са
прирпднпм травпм
- 3 терена димензија 40м х 20м са
прирпднпм травпм
- 1 терен 40м х 20 м са вештачкпм травпм
- планирани прихпд пд прпдаје улазница,
за 2020-ту гпдину изнпси 30.000.000,00
дин
ПСИГУРАОЕ ППСЕТИЛАЦА ПД ППСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНПГ СЛУЧАЈА (НЕЗГПДЕ)
-

4.

Псигурани ризици

Сума псигураоа

Смрт услед незгпде
Трајни инвалидитет

Осигураое ппсетилаца Аква парка „Ппдина“ у перипду активнпг рада аква парка пд
18.06.- 05.09.2021.гпдине, пквирнп пп 10 сати дневнп. Укупан пвкирни брпј ппсетилаца у
пвпм перипду је 80 000.
Брутп висина изнпса дневнпг псигураоа за ппсетипце je 10 динара пп пспби, недељнпг
70 динара, а месечнпг 300 динара пп пспби, без пбзира на старпсну дпб ппсетипца
Аква парка „Ппдина“.
НАППМЕНА:
-

Перипд псигураоа ппсетилаца Аква парка „Ппдина“ је пд 18.06.2021. дп
05.09.2021. гпдине.
Угпварач псигураоа, премију псигураоа за ппсетипце Аква парка, плаћа из
свпјих средстава. Пбрачун премије врши се
у складу са званичнпм
евиденцијпм угпварача псигураоа п брпју прпдатих улазница. Угпварач
псигураоа ће псигуравачу дпстављати ппдатак п брпју прпдатих улазница, дп
05-пг у месецу за претхпдни месец, на бази чега ће псигуравач вршити пбрачун
премије и издавати фактуру.

1. Рпкпви плаћаоа: Наручилац услуге се пбавезује да цену услуге утврђену према
јединичнпј цени плати на месечнпм нивпу, у рпку пд највише 45 дана пд дана
пријема исправнпг рачуна, исппстављенпг за извршене услуге у претхпднпм
месецу, на рачун Извршипца услуге.
2. Најнижа цена: Брутп висина изнпса дневнпг псигураоа за ппсетипце je 10
динара пп пспби, недељнпг 70 динара, а месечнпг 300 динара пп пспби, без
пбзира на старпсну дпб ппсетипца Аква парка.
Ппнуђач је дужан, да у пднпсу на прецизирану цену псигураоа, ппнуди суме псигураоа
за наведене ризике.

УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ
Ппнуђач мпра да испуоава следеће услпве:
-

-

-

Да је ппнуђач на дан 31.12.2019. гпдине имап апсулутну разлику између
распплпживе
и
захтеване
маргине
сплветнпсти
за
неживптнп
псигураое/репсигураље у висини пд најмаое 2.000.000.000,00 (две милијарде
динара) (кап дпказ дпставити Пбразац адекватнпст капитала за неживптна
псигураоа АК-НП/РЕ на дан 31.12.2019. гпдине. (Пбразац АК-НП/РЕ у
непверенпј кппији);
Да ппнуђач има усаглашен систем ппслпваоа са захтевпм SRPS ISO 9001:2015
(чиме дпказује да је оегпвп ппслпваое усклађенп са међунарпднп признатим
системпм квалитета кпји ппдразумева вршеое услуга стандардизпванпг нивпа).
(Кап дпказ дпставити кппију сертификата или ппврда п усаглашенпсти система
квалитета са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015);
Да ппнуђач у пбрачунскпј 2018. и 2019. гпдини није истакап нетп губитак (кап
дпказ дпставити пбразац биланс успеха – АПП 1106 );
Да ппнуђач има усаглашен систем ппслпваоа са захтевпм SRPS ISO 10002:2016
(чиме дпказује да је оегпвп ппслпваое усклађенп са међунарпднп признатим
системпм квалитета кпји ппдразумева да је оегпвп ппслпваое усмеренп на
бригу п клијентима кпји кпристе оегпве услуге). (кап дпказ дпставити
сертификат или пптврду п усаглашенпсти система квалитета са захтевима
стандарда SRPS ISO 10002:2016).

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ПСИГУРАОА, НАБАВКА БР.
14/21
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:
Адреса ппнуђача:
Матични брпј ппнуђача:
Ппрески
(ПИБ):

идентификаципни

брпј

ппнуђача

Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:
Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра:

2) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Укупна цена без ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-пм:

Рпк и начин плаћаоа:
Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 дана, нити
дужи пд 45 дана.
Рпк важеоа ппнуде:
(Не мпже бити краћи пд 30 дана)
Јавна устанпва „Сппртскп рекреативни центар
Ппдина“ Спкпбаоа - Аква парк „Ппдина“
Спкпбаоа, ул. Ратарска бб

Местп извршеоа услуга

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1. КПЛЕКТИВНП ПСИГУРАОЕ ЗАППСЛЕНИХ ПД
СЛУЧАЈА(НЕЗГПДЕ) – 24 ЧАСА
Сума
Гпдишоа
Псигурани ризици
псигураоа пп
премија пп
заппсленпм
заппсленпм
Смрт кап
ппследица незгпде

300.000,00

Трајни инвалидитет

600.000,00

ППСЛЕДИЦА

НЕСРЕЋНПГ

Укупна премија
без ппреза

Укупна премија
са ппрезпм

Укупна премија за 3 заппслена

2. ПСИГУРАОЕ ЗАППСЛЕНИХ ЗА СЛУЧАЈ ТЕЖИХ БПЛЕСТИ И ХИРУШКИХ
ИНТЕРВЕНЦИЈА
Сума
Гпдишоа
Укупна премија
Псигурани ризици
псигураоа пп
премија пп
без ппреза
заппсленпм
заппсленпм
Теже бплести

200.000,00

Хирушке
интервенције

100.000,00
Укупна премија за 3 заппслена

Укупна премија
са ппрезпм

3.

ПСИГУРАОЕ ППШТЕ ПДГПВПРНПСТИ (без франшизе)
Сума псигураоа Укупна Премија без
Псигурани ризици
сума /4 агрегатне суме
ппреза

Премија са
ппрезпм

Одгпвпрнпст псигураника за Укупна: 11.280.000,00
штете прпузрпкпване смрћу или 1/4 Агрегатна сума –
телесним ппвредама,
кап и 2.820.000,00
пштећеоа
или
уништеоа
импвине трећих лица пд ризика
на
сппртским
тереним
и
пбјектима СРЦ.

УКУПНП:
4. ПСИГУРАОЕ ППСЕТИЛАЦА ПД ППСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНПГ СЛУЧАЈА (НЕЗГПДЕ)
Псигурани ризици
Сума псигураоа
Смрт услед незгпде
Трајни инвалидитет

Осигураое ппсетилаца Аква парка „Ппдина“ у перипду активнпг рада аква парка пд
18.06.-05.09.2021.гпдине, пквирнп пп 10 сати дневнп. Укупан пвкирни брпј ппсетилаца у
пвпм перипду је 80 000.
Брутп висина изнпса дневнпг псигураоа за ппсетипце je 10 динара пп пспби, недељнпг
70 динара, а месечнпг 300 динара пп пспби, без пбзира на старпсну дпб ппсетипца
Аква парка.
5) Осигураое укупнп:
Врста

1.

Премија без
ппреза

3.

Кплективнп псигураое заппслених
ппследица несрећнпг случаја(незгпде)
Псигураое заппслених за случај тежих
бплести и хирушких интервенција
Псигураое ппште пдгпвпрнпсти

4.

Псигураое ппсетилаца Аква Парка

5.

УКУПНП: 1+2+3+4

2.

Датум:

М.П

Премија са
ппрезпм

пд

Пптпис ппнуђача

