„ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ЈП ПЕТРОВАРАДИН
Огранак туристичка агенција „Војводинашуме-Tурист“
Прерадовићева 2, Петроварадин 21131 - Србија
тел: +381 21/6432-401; 6432-976 факс: +381 21/6433-713
ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;
ЕППДВ: 132716493

Број: 467
Дана: 30.12.2020.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:
- Осигурање одговорности из делатности: гаранција путовања (за потребе огранка „Војводинашуме-Турист“)
Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду за набавку услуга:
Осигурање одговорности из делатности: гаранција путовања, за потребе огранка
„Војводинашуме-Турист“. Набавка није обликована по партијама.
Напомена: Право учешћа у овом поступку набавке имају искључиво понуђачи који су
код Агенције за привредне регистре, односно у регистру надлежног Привредног суда,
регистровани за обављање услуга осигурања, што се доказује достављањем извода о
регистрацији.
Предмет набавке су услуге осигурања одговорности из делатности организовања
туристичких путовања, ради уговарања гаранције путовања између организатора
путовања (наручиоца) и даваоца гаранције (понуђача), у корист корисника гаранције
путовања, ради покрића ризика у случајевима из члана 3. и 4. Правилника о врсти, висини и
условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце,
начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни
организатор путовања („Сл. гласник РС“ број 124/2020 и 137/2020), у складу са чланом 53.
став 2. Закона о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 17/2019).
Лимит покрића за случај инсолветности организатора путовања и ради накнаде штете која
је проузрокована путнику (за лиценцу рангирану у категорију А15 у складу са чланом 3.
Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите
категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и
обнављање лиценце, као и о условима и начину издавања свечане форме лиценце („Сл.
гласнику РС“, бр. 81/2019 и 137/2020):
Ред.
број

1

Јед.
мере

Опис
Лимит покрића за случај инсолвентности
организатора путовања и ради накнаде штете која је
проузрокована путнику (за лиценцу рангирану у
категорију А15)
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EUR

Износ
(укупно)

100.000

Одговорност из делатности туристичких агенција организатора путовања (без учешћа у
штетном догађају) регулисана је Правилником о врсти, висини и условима гаранције
путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања,
намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор
путовања („Сл. гласник РС“ број 124/2020 и 137/2020), донетог на основу члана 61. Закона
о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 17/2019) и Правилником о условима и начину рангирања
лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије
лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и о условима и начину
здавања свечане форме лиценце („Сл. гласнику РС“, бр. 81/2019 и 137/2020) донетог на
основу члана 56. Закона о туризму („Сл.гласник РС“ бр. 17/2019).
Напомена: након закључења уговора може доћи до измена и допуна уговора набавци
евентуалним закључењем анекса, у случају да у току трајања уговора дође до измена и
допуна важећих законских и подзаконских прописа или доношења нових прописа који
регулишу област предмета овог уговора, посебно у вези прописаног лимита покрића, ради
усклађивања уговорних одредби са позитивним прописима, у складу са законском
регулативом.
Премија осигурања у понуди треба да садржи:
 Премија у понуди треба да буде изражена у динарима са порезом на премију
осигурања, без ПДВ-а, у складу са чланом 25. Закона о порезу на додату вредност
по којем су услуге осигурања ослобођене плаћања ПДВ-а.
 Сви евентуални попусти у премији морају одмах бити исказани у њој, путем
приказивања коначне премије, а не накнадним обрачунавањем.
 Премија се исказује за период од једне године и то од 09.03.2021. год. до 09.03.2022.
год.
 Осигурање ће се закључити са одређеним роком трајања од 09.03.2021. год. до
09.03.2022. год.
Услови плаћања премије осигурања:
 Уплата премије осигурања врши се у 12 једнаких месечних рата, док се припадајући
порез приписује првој рати. Плаћање се врши на основу достављене фактуре у року
од _______ дана (мин. 15, макс 45 дана) од дана доставе фактуре
Фактура се доставља у текућем месецу за претходни месец, најкасније до ____
(мин. 5-ог) у текућем месецу.
 Понуђена премија за осигурање одговорности из делатности:

Предмет осигурања

Нето
премија
(динара без
пореза)

Порез
5%

Укупна премија
у дин.
(са порезом)

Гаранција путовања за случај
инсолвентности организатора
путовања и ради накнаде штете
која је проузрокована путнику
(за лиценцу рангирану у
категорију А15)
 Рок за исплату штете по ликвидацији одшетног захтева је ______ дана (максимално
14 дана).
Критеријум за доделу уговора економски најповољнијој понуди:
 Критеријум за доделу уговора је: цена (премија).
- У случају да два или више понуђача понуде исту цену (премију), као повољнија
вредноваће се понуда која има краћи рок исплате штете по ликвидацији, а
уколико су понуде и након тога идентичне, путем жреба.
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 У понуди обавезно навести основне податке понуђача/фирме:
- Назив, адресу, матични број, ПИБ, број текућег рачуна (са називом банке на коју се
рачун односи), број телефона, електронску адресу, име и презиме одговорне особе
(директора).
Вашу потписану и оверену понуду нам доставите лично, или поштом на адресу:
ЈП „Војводинашуме“,
„Војводинашуме-Турист“
21132 Петроварадин, Прерадовићева 2
- са напоменом:
НЕ ОТВАРАТИ !
Понуда за набавку услуга:
Осигурање одговорности из делатности:
гаранција путовања (за потребе огранка „Војводинашуме-Турист“)
или скенирано, потписано и оверено на свом меморандуму, путем електронске поште
(e-maila), најкасније до 19.01.2021. године до 15h, на адресe:
zeljko.kacavenda@vojvodinasume.rs и sminic@vojvodinasume.rs
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