Н 5/2020 – Осигурање возила

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Пословно име и седиште понуђача:
Број понуде и датум понуде:
Име особе за контакт:
e-mail:
Телефон и факс:
ПИБ:
Матични број:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потпис уговора:
Рок важности понуде:

30 дана
Oсигурање возила: „Mercedes Benz”, модел

„C200d”, број шасије WDD2050371R200683,
запремина мотора 1598 цм3, снага мотора: 100
kW, година производње 2016. година, погонско
гориво: дизел.

Предмет понуде:

Понуђена цена:
1. Обавезно осигурање возила од ауто
одговорности
2. Каско осигурање возила без учешћа у
штети

Цена без пореза

Цена са порезом

3. Издавање „зеленог картона”
УКУПНО (1+2+3):
Период осигурања:

годину дана;
у року који не може бити два календарска
дана од дана достављања захтева
Наручиоца;
у року од 30 дана од достављања полисе и
испостављања рачуна о извршеној услузи.

Рок за извршење услуге:
Начин и рок плаћања:
Адреса интернет странице на којој се могу
преузети општи услови осигурања (каско и
обавезно осигурање) – уписати линкове:

Место:

М.П.

Датум:
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МОДЕЛ УГОВОРА
Набавка услуга осигурања возила (модел уговора, попунити и потписати)
УГОВОР
о набавци услуга Н-5/2020 – Осигурања возила
Закључен између:

1.

2.

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА, Београд, Булевар Михајла Пупина
2, ПИБ 105004944, матични број 17693719 (у даљем тексту: Наручилац), кога
заступа председник Фонда, министар Вања Удовичић и
____________________________________________
са
седиштем
у
__________________________, Ул. ________________________________ бр. ____,
ПИБ_________________, матични број _________________, (у даљем тексту:
Добављач), кога заступа директор ____________________________ (попуњава
понуђач)
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
‒ да Наручилац, на основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 91/19 ) и одобрења Управе за заједничке послове републичких органа
Број: 404-02-1349/2020-01 од 1. септембра 2020. године, спровео поступак набавке
услуга Н-5/2020 – Осигурање возила;
‒ да је Добављач доставио понуду Број: ________________ од __________ године,
(попуњава понуђач) која је најповољнија и која је код Наручиоца заведена под
бројем ________________ од _____________ године (попуњава Наручилац);
‒ да понуда и општи услови осигурања, као прилог Уговора чине његов саставни део.
Члан 2.
Предмет Уговора је пружање услуге осигурања путничког возила: „Mercedes Benz”, модел
„C200d”, број шасије WDD2050371R200683, запремина мотора 1598 цм3, снага мотора:
100 kW, година производње 2016. година, погонско гориво: дизел.
Услуга осигурања обухвата услугу обавезног осигурања од ауто одговорности, услугу
каско осигурања и услугу издавања „зеленог картона” за период од годину дана.
Члан 3.
Добављач је дужан да услуге осигурања пружа у складу са правилима струке и добрим
пословним обичајима, као и важећим законским прописима из области осигурања.
Добављач се обавезује да сваку појединачну услугу изврши у року који не може бити
дужи од два календарска дана од дана достављања захтева Наручиоца.

Члан 4.
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Висина премије обавезног осигурања износи _______________ динара, без пореза,
односно _____________ динара, са порезом (попуњава понуђач).
Висина премије каско осигурања без учешћа у штети износи ______________ динара без
пореза, односно _______________ динара, са порезом (попуњава понуђач).
Цена услуге издавања „зеленог картона” износи ______________ динара, без пореза,
односно _______________ динара, са порезом (попуњава понуђач).
Укупна уговорена цена износи ______________ динара, без пореза, односно
_______________ динара, са порезом (попуњава понуђач).
Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати до истека Уговора, осим у случају да у
току трајања Уговор дође до промене висине минималне тарифе осигурања од ауто
одговорности у складу са Законом о обавезном осигурању у саобраћају и одлуком
Народне банке Србије.
Члан 5.
Плаћање цене ће се вршити на основу достављене полисе осигурања и рачуна о пруженим
услугама у року од 30 дана, на рачун Добављача број __________________________ код
Банке ______________ (попуњава Понуђач).
Добављач је дужан да рачун пре испостављања Наручиоцу региструје у регистру фактура
који води Управа за трезор, Министарства финансија.
Све достављене фактуре морају имати у садржају број и датум закљученог Уговора о
пружању услуга осигурања возила.
Наручилац има право да у случају немогућности плаћања, а из разлога који не зависе од
воље Наручиоца, плаћање изврши након престанка објективних околности и то у
најкраћем року.
Сва потраживања Добављача по основу овог Уговора, Наручилац може исплатити само до
износа расположивог на одговарајућим буџетским апропријацијама.
Обавезе које евентуално доспевају у наредној години, платиће се по обезбеђењу средстава
у буџету за ту годину.
Члан 6.
Уговорне стране се обавезују да одмах након закључења размене податке о лицима која ће
бити задужена и одговорна за комуникацију и координацију у вези извршења услуге и за
само извршење услуге.
Уговорне стране су сагласне да се обавеза из става 1. овог члана обавља преко е-поште,
осим у случају да то захтевају разлози хитности.
Члан 7.
Уговор се закључује на период од годину дана.
Члан 8.
Потраживања из овог Уговора не могу се уступати другим правним или физичким
лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који
други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Члан 9.
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Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна или једностраним раскидом
једне од уговорених страна.
Обавештење о једностраном раскиду мора бити достављено другој страни писаним путем,
најкасније тридесет дана пре раскида уговора.
Члан 10.
Сви спорови који настану из овог Уговора решаваће се међусобним споразумом
уговорних страна.
Ако се спор не реши на тај начин, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у пет истоветних примерака од којих три примерка задржава
Наручилац, а два примерка Добављач.
Добављач

Наручилац

_________________

________________
Министар
Вања Удовичић
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