
Број:    5118
Датум:   24.10.2016. године
  
      
                                                                                             

ПРЕДМЕТ: Измена  конкурсне документације број 5058 
од  20.10.2016. године за ЈН бр.15/2016
- осигурање имовине и запослених

      

     
На страни 4/32 (Поглавље II -  Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет,  количина и опис услуга,  начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције  квалитета,  рок  извршења,  место  извршења,  евентуалне  додатне 
услуге  и  сл) и  страни  16/32  конкурсне  документације  (Oбразац  2  -  Образац 
структуре цене), врши се измена у делу који се односи на осигурање запослених, 
на  тај  начин  што  се  ризик  смрти  услед  болести  брише  из  конкурсне 
документације.
                                                                      
                        

У прилогу:

- Измењен део конкурсне документације     
  (страна 4/32  и стране 15/32 и 16/32 - образац 2)        

                                                                                         

   

Комисија за јавну набавку
 

ЈКП „Топлана-Ваљево“
14000 Ваљево, Обилазни пут бб;  tel/faks: 014/3511-(916-918);  e-mail: vagrejanje@ptt.rs



ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje  @ptt.rs  

      II     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.       

 
Имовина Вредност (сума осигурања)

Грађевински објекти 205.192.078 
 - Објекат топлане Обилазни пут бб 199.813.440
 - Објекат у улици Мајора Илића У Ваљеву 4.237.442
 - Објекат у Насељу Ослободиоци Ваљева 1.141.196
Опрема 1.256.090.221 
 - Котао 50 МW 146.985.829
 - Машинска и електро опрема  152.381.093  
 - Трафо станица 16.218.903
 - Подстанице 90.999.964
-  Топловод 849.504.432

 Желимо да закључимо осигурање на исказане суме осигурања и то:
-  осигурање  од  пожара  и  неких  других  опасности за  грађевинске  објекте  и 
опрему
- осигурање од од лома и неких других опасности за опрему

Опрему осигурати од пожара и неких других опасности за читаву годину, а од 
лома и неких других опасности:
- машинска и електро опрема - само за време грејне сезоне (01.11.2016-
   01.05.2017.)
- трафо станицу за читаву годину   
- топловод за читаву годину
- подстанице - само за време грејне сезоне (01.11.2016-01.05.2017.)

Запослени Вредност (сума осигурања) за 
једно осигурано лице

Смрт Услед несрећног случаја 500.000
Инвалидитет 1.000.000

Број запослених радника је 62.
Запослене  осигурати при  вршењу  редовног  занимања  и  изван  обављања 
редовног занимања.

 Осигурање опште одговорности 

Осигурање

Сума 
осигурања по 

штетном догађају у 
РСД 

Укупна (агрегатна) сума 
осигурања за период 

осигурања у РСД
Премија без пореза у РСД

Општа одговорност са 
франшизом 10%, мин РСД 
10.000, по сваком штетном 
догађају

2.500.000 10.000.000
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ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево
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ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Осигурање имовине 
I        Осигурање од пожара и неких других опасности 

- Основни ризици на уговорену суму осигурања
- допунски ризик поплаве и бујице на 1. ризик
- допунски ризик земљотреса на суму осигурања
- искључена примена начела подосигурања (пропорције)

Предмет осигурања

Сума 
осигурања 

основни 
ризици и 
допунски 

ризик 
земљотреса 

РСД

Поплава и 
бујица на 1. 

ризик на 
суму РСД 

Премија без 
пореза (основни + 
допунски ризици), 

са свим 
доплацима и 

попустима у РСД

1. Грађевиснки објекти – Укупно 205.192.078 
Објекат топлане Обилазни пут бб 199.813.440 10.000.000
Објекат у улици Мајора Илића 24 4.237.442 500.000
Објекат Ослободиоци Ваљева 38 1.141.196 50.000

2. Опрема  - Укупно 406.585.789 
Котао 50 МW 146.985.829 10.000.000
Машинска и електро опрема 152.381.093 10.000.000
Трафо станица 16.218.903 1.500.000
Подстанице 90.999.964 5.000.000

                                                 Укупно: 611.777.867 

II      Осигурање опреме од лома и неких других опасности
- Осигурање на уговорену суму осигурања без примене начела подосигурања 
(пропорције)
- са откупом амортизације код делимичних штета
- без откупа франшизе

Опрема
Сума осигурања у РСД Премија без 

пореза, са свим 
доплацима и 

попустима у РСД
1. Машинска и електро опрема 

(период осигурања 01.11.2016.-
01.05.2017.)

152.381.093

2. Котао 50 МW (период осигурања 
01.11.2016.-01.05.2017.)

146.985.829

3. Трафо станица (период 
осигурања 12 месеци)

16.218.903
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4. Топловод (период осигурања 12 
месеци)

849.504.432

5. Подстанице (период осигурања 
01.11.2016.-01.05.2017.)

90.999.964

Укупно: 1.256.090.221

III   Осигурање запослених 

Осигурање
Сума 

осигурања за једно 
осигурано лице у 

РСД

Премија без 
пореза за једно 

осигурано лице у 
РСД

Премија без 
пореза за 62 

осигурана лица 
у РСД

1. Смрт Услед несрећног 
случаја

500.000

2. Инвалидитет 1.000.000

                                                                        Укупно:

IV   Осигурање опште одговорности 

Осигурање
Сума 

осигурања по 
штетном догађају у 

РСД 

Укупна 
(агрегатна) сума 

осигурања за 
период 

осигурања у РСД

Премија без 
пореза у РСД

1. Општа одговорност са 
франшизом 10%, мин 
РСД 10.000, по сваком 
штетном догађају

2.500.000.- 10.000.000.-

За сва наведена осигурања период осигурања је 1 година.

Укупно премија без пореза за осигурање имовине, запослених  и одговорности 
(I+II+III+IV): 

 _____________________  динара

Укупно премија са порезом за осигурање имовине, запослених  и одговорности 
(I+II+III+IV): 

     _____________________  динара

                 Датум                                  Понуђач
  М. П. 

_________________________                                ________________________________
              

Конкурсна документација за ЈН бр.15/2016 - осигурање имовине и запослених
страна 16 од 32

      

mailto:vagrejanje@ptt.rs

