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На пснпву тачке II Решеоа п фпрмираоу Кпмисије за прикупљаое ппнуда за псигураое 
ппсетилаца Аква парка „Ппдина“, бр. 186 пд   02.06.2017. гпдине, Кпмисија пглашава 
 

ЈАВНИ ППЗИВ  
за прикупљаое писмених ппнуда ради дневнпг, недељенпг и месечнпг псигураоа ппсетилаца 

Аква парка „Ппдина“ у Спкпбаои пд незгпда (ппследица незгпда и несрећнпг случаја) 
 
Организација за туризам и културу Спкпбаоа, ул. Трг Ослпбпђеоа бр. 2, пглашава јавни ппзив за 
прикупљаое писмених ппнуда ради пбезбеђиваоа дневнпг, недељенпг и месечнпг псигураоа 
ппсетилаца Аква парка „Ппдина“ у Спкпбаои пд незгпда тпкпм бправка на Аква парку 
„Ппдина“.   
Ближи ппис предмета ппзива: 
Ппнуда треба да садржи ВИСИНУ ПРЕМИЈЕ за псигураое ппсетилаца Аква парка „Ппдина“ пд 
незгпда (ппјединачнп псигураое лица), тпкпм бправка у Аква парку „Ппдина“: 

- Дневнп – за висину дневне накнаде псигураоа пд 10,00 динара,  
- недељнп – за висину недељне накнаде псигураоа пд 70,00 динара и  
- месечнп – за висину месечне накнаде псигураоа пд 300,00 динара. 

Осигураое се наплаћује ппсетипцима уз купљену адекватну улазницу (дневну, недељну или 
месечну). Осигураое важи самп за незгoде (ппследице несрећнпг случаја) настале тпкпм 
бправка лица у пбјекту Аква парка „Ппдина“ у перипду за кпји је ппсетилац платип улазницу и 
адекватан изнпс псигураоа (дан, пднпснп седмица, пднпснп месец). 
Перипд псигураоа: је пд 16.06.2017. гпдине дп 10.09.2017. гпдине. 
Рпкпви плаћаоа: Ппсетилац Аква парка „Ппдина“ плаћа псигураое пдмах уз купљену улазницу. 
Организација за туризам и културу Спкпбаоа, пренпси псигуравачу изнпс наплаћенпг псигураоа 
у складу са извештајем п брпју и врсти псигураоа кпји 2 пута месечнп (на 15 дана) Организација 
за туризам и културу Спкпбаоа ппднпси псигуравачу и накпн тпга пп исппстaвљенпм исправнпм 
рачуну пд стране псигуравача.  
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 висину вреднпсти 
пплисе.  
Ппнуда кпја се ппднпси треба да садржи следеће ппдатке: 
- назив и седиште правнпг лица, извпд из пдгпварајућег регистра у складу са Закпнпм, решеое п 
дпдељенпм ПИБ-у; 
- пунпмпћје за лице кпје заступа ппднсипца ппнуде; 
- решеое Нарпдне банке Србије п издатпј дпзвпли за пбављаое ппслпва псигураоа (да 
испуоава услпве прпписане Закпнпм п псигураоу и услпве п начину пбављаоа делатнпсти из 
пбласти ппслпва псигураоа, сапсигураоа и ппслпва репсигураоа, кап и ппслпва неппсреднп 
ппвезаних са ппслпвима псигураоа); 
- пптврду Нарпдне банке Србије да није престала да важи дпзвпла за пбављаое ппслпва 
псигураоа; 
- дпказ да ппнуђач има најмаое 10 гпдина искуства у раду у делатнпсти кпја је предмет Ппзива; 
- Да ппнуђач распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм: 
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Да ппнуђач има усаглашен систем ппслпваоа пп захтевима ИСО 9001:2008 (чиме 
дпказује да је оегпвп ппслпваое усклађенп са међунарпднп признатим системпм 
квалитета кпји ппдразумева вршеое услуга стандардизпванпг нивпа). 
Дпказ : Кппија важећег сертификата п усаглашенпсти система квалитета са захтевима 
стандарда ИСП 9001:2008 
 

- Да ппнуђач има кпефицијент ажурнпсти у решаваоу штета у 2016. гпдини већу пд 95% 
   Ажурнпст у решаваоу штета биће пдређена према следећпј фпрмули: 
   А= Брпј решених штета у 2016. гпдини 
   Б= Брпј пдбијених и стпрнираних штета у 2016.гпдини 
   Ц= Брпј пријављених штета у 2016.гпдини 
   Д= Брпј резервисаних штета на крају 2015.гпдине 

% ажурнпсти у решаваоу штета ( А+Б)/(Ц+Д) x 100 
 (У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, задати услпв п ппслпвнпм капацитету, чланпви групе 
ппнуђача испуоавају заједнп, и тп такп штп се изнпси ставки А,Б,Ц и Д свакпг члана групе унпсе 
у фпрмулу и заједнп израчунавају. Пример : Укпликп групу ппнуђача чине 2 члана ажурнпст у 
решаваоу штета биће пдређена према следећпј фпрмули : % ажурнпсти у решаваоу штета 
(А1+А2+Б1+Б2)/( Ц1+Ц2+Д1+Д2) x 100 где је : А1 = Брпј решених штета у 2016. гпдини једнпг 
члана групе ; А2 = Брпј решених штета у 2016. гпдини другпг  члана групе)  

Дпказ: Изјава издата пд стране  пвлашћенпг лица ппнуђача ппд пунпм мпралнпм и 
кривичнпм пдгпвпрнпшћу на мемпрандуму ппнуђача са свим траженим ппдацима и 
пбрачунпм кпефицијента ажурнпсти према датпј фпрмули. 

 
- Прецизнп исказану ппнуђену висину ПРЕМИЈЕ за дневнп, недељнп и месечнп псигураое 
ппсетилаца Аква парка ппнуда у пднпсу на пдгпврајућу брутп висину изнпса накнаде дневнпг, 
пднпснп недељнпг, пднпснп месечнпг псигураоа. 
 
 Пријаве се ппднпсе најкасније дп 07.06.2017. гпдине дп 13.00 часпва путем ппште и тп на 
адресу Организација за туризам и културу Спкпбаоа, ул. Трг Ослпбпђеоа бр.2, 18230 Спкпбаоа, 
или предати личнп на адресу Организације за туризам и културу Спкпбаоа. 
 Пријаве се ппднпсе у затвпренпј кпверти са назнакпм „НЕ ПТВАРАТИ – ППНУДА ЗА 
ПСИГУРАОЕ ППСЕТИЛАЦА АКВА ПАРКА „ППДИНА“ .       
 Ппступак прикупљаоа писмених ппнуда спрпвешће се акп се пријави најмаое један 
учесник. У случају дпстављаоа две индетичне најппвпљније ппнуде за псиграое ппсетилаца, 
Кпмисија ће ппнпвити ппступак између тих ппнуђача у истпм дану. Ппнуђачи са две идентичне 
ппнуде ће у рпку пд сат времена на исту адресу за дпстављаое ппнуда дпставити нпве Ппнуде у 
затвпренпј кпверти. 
 Ппступку птвараоа ппнуда имају правп да присуствују самп легитимисани ппнуђачи, 
пднпснп са ппсебним пунпмпћјем за учешће у ппступку. Пунпмпћје мпра бити пверенп кпд 
надлежнпг пргана за пверу. 
 Неблагпвремене, пднпснп непптпуне ппнуде неће бити разматране и оихпви 
ппднпсипци немају правп учешћа у ппступку птвараоа ппнуда. 
 
 Отвараое прикупљених писмених ппнуда извршиће се дана 07.06.2017. гпдине са 
ппчеткпм у 13.15 часпва у управнпј згради Организације за туризам и културу Спкпбаоа, ул. Трг 
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Ослпбпђеоа бр. 2, Спкпбаоа. 
 Јавни ппзив биће пбјављен на лпкалнпм радију, пгласнпј табли Организације за туризам 
и културу Спкпбаоа и интернет страници Организације за туризам и културу Спкпбаоа 
www.otks.org.rs. 
 Сваки ппнуђач има правп да пре дпстављаоа ппнуде кпја је кпначна, изражена у 
динарима зa висину псигураоа ппсетилаца, инфпрмише детаљније п прпцедури ппступка, 
услпвима и критеријумима за пдлучиваое и тп свакпг раднпг дана пд 08-15:00 часпва, на 
адреси Организације за туризам и културу, путем телефпна 018 833 988  или на имејл: 
tenderi@otks.org.rs. 
 
 Оспба за кпнтакт је Мипдраг Илић.  
 
 
                                                ПРЕДСЕДНИК  КПМИСИЈЕ 
                                 Мипдраг Илић, с.р. 

http://www.otks./

