1. ЈКСП „ТОПОЛА“, Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6, Топола , матични број
07123582 и ПИБ 101223270, кога заступа директор Тања Цветковић, диа (у
даљем тексту: осигураник) и
2. Компанија „Дунав осигурање“ адо, главна филијала Крагујевац ул. Бранка
Радичевића, бр.3, матични број 07046898 и ПИБ 100001958 које заступа директор
Александар Пуљић (у даљем тексту: осигуравач),
з а к љ у ч у ј у:
УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
Уговорне стране констатују:
- да је Осигураник на основу чл.27. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, брoj 91/2019 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење
понуда, спровео поступак за набавку услуге осигурања, у поступку набавке ЈП 11;
- да је Осигуравач дана 02.02.2021. године, доставио понуду број
20332/2021, која у потпуности испуњава захтеве Осигураника из позива за подношење
понуда и саставни је део овог уговора;
- да је Осигураник у складу са чланом 145. и 146. Закона, на основу понуде
осигуравача и Одлуке о додели уговора број 208/1.4.3 од 03.02.2021. године, изабрао
понуђача за вршење предметне услуге.
Члан 1
Предмет уговора је вршење услуге осигурања имовине, моторних возила и
запослених, према спецификацији из конкурсне документације и понуде понуђача.
Укупна премија осигурања без ПДВ износи 577.817,72 дин.
Укупна средства превентиве износе 20% од понуђене цене (укупне премије
осигурања), односно 166.902,54 дин. без ПДВ.
Обзиром да је процењена вредност набавке 600.000 динара, табела 3 из
понуде није предмет уговарања, већ ће бити предвиђена анексом уговора, када се
стекну услови код наручиоца. Програм пословања наручиоца за 2021. годину није
добио сагласност оснивача до дана закључивања овог уговора, па је наручилац
ограничен процењеном вредношћу, односно Планом набавки за 2020. годину.
Члан 2
Осигуравач се обавезује да изврши услугу осигурања имовине на основу
полисе осигурања која се односи на период од 12 месеци од дана закључења уговора,
за возила од регистрације у овој календарској 2021 до наредне регистрације, а за
запослене по полиси осигурања која се односи на период од 12 месеци почевши од
дана закључивања уговора. Средства превентиве осигураник може повући у било ком
моменту, током важења уговора.
По потписивању уговора закључиће се полиса осигурања.
Члан 3
Осигуравач се обавезује да услуге из члана 2. овог уговора обезбеди у складу
са својом понудом број 20332/2021 од 29.01.2021. и прописима који регулишу ову
материју и да Осигуранику обезбеди правовремену и ефикасну услугу при процени и
исплати штете.
Осигуравач мора унети у обрачун штете све трошкове, као што је рад
запослених према њиховој бруто заради, утрошак енергије према набавним ценама и
друго.
Члан 4

Осигуравач се обавезује да цене из понуде неће повећавати за време важења
уговора.
Члан 5
Осигураник се обавезује да ће своје обавезе осигурања имовине и запослених,
осим возила, платити у дванасет месечних рата.
Уплате ће се вршити на текући рачун Осигуравача број 360-1677-13 код „МТС
банка“ ад Београд.
Плаћање за осигурање моторних возила ће се вршити приликом саме
регистрације возила.
Члан 6
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Осигураника и овлашћеног
лица Осигуравача.
Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења.
Члан 7
Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора
уговорне стране ће решавати споразумно, при чему ће се тумачење спорних ситуација
вршити у складу са конкурсном документацијом.
У случају спора по овом уговору, уговорне стране уговорају надлежност
Привредног суда у Крагујевацу.
Члан 8
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се непосредно
одговарајући законски прописи који регулишу ову област, као и акти ЈП 11.
Члан 9
Овај уговор је сачињен у 4 примерака и свака страна задржава по 2 примерка.

Дана: 04.02.2021.год.
Број: 208/1.4.3

ЗА ОСИГУРАНИКА

ЗА ОСИГУРАВАЧА

Тања Цветковић, диа

Александар Пуљић

