Дел.бр. 1931/10
Датум: 29.03.2017.
Страна 1 од 4
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), директор Предшколске установе „11.април“
доноси:
ОДЛУКУ
о додели Уговора
Јавна набавка мале вредности - услуге -Осигурање запослених и осигурање возила,
бр. У-17-03, обликована у две партије
ПАРТИЈА 1. – Осигурање запослених
-Уговор за осигурање запослених додељује се

понуђачу „WIENER STADTISCHE
на основу понуде број

OSIGURANJE“a.d.o, Трешњиног цвета 1, 11070 Нови Београд,

20551 од 20.03.2017. године.
-Уговорена вредност без пореза: 407.174,80 динара
-Уговорена вредност са порезом: 407.174,80 динара
ПАРТИЈА 2. – Осигурање возила
-Уговор за осигурање возила додељује се понуђачу „DUNAV OSIGURANJE“,
Македонска бр.4, 11000 Београд, на основу понуде број 349/2 од 21.03.2017.год
-Уговорена вредност без пореза: 251.757.00, динара
-Уговорена вредност са порезом: 264.344,85 динара
Образложење
Наручилац је дана 24.02.2017. године донео Oдлуку о покретању поступка јавне набавке
бр. 1931/1 за јавну набавку мале вредности - услуге – Осигурање запослених и осигурање
возила, бр. У-17-03,обликована у две партије
Партија 1. Осигурање запослених
Партија 2. Осигурање возила
За наведену јавну набавку Наручилац је дана 14.03.2017. године објавио конкурсну
документацију и позив за подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке и
Интернет страни Наручиоца.
До истека рока за подношење понуда 22.03.2017. године на адресу наручиоца приспеле су
- за партију 1. Осигурање запослених – 4 понуда
- за партију 2. Осигурање возила – 3 понуда
Јавно отварање понуда одржало се дана 22.03.2017.године у просторијама Секретаријата
за образовање и дечју заштиту, ул. Краљице Марије,11 000 Београд.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
оцени понуда и сачинила извештај о истом.

стручној

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 1931/9 од 24.03.2017. године, комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
I Врста предмета јавне набавке: услуге
ПАРТИЈА 1. – Осигурање запослених
1) Подаци о јавној набавци:
Осигурање запослених и осигурање
возила, обликована у две партије

Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке

У-17-03

Процењена вредност јавне набавке
(без пореза)
Вредност уговора о јавној набавци
(без пореза)
Вредност уговора о јавној набавци
(са порезом)
2) Укупан број поднетих понуда:

За партију 1.
900.000,00 динара
407.174,80 динара
407.174,80 динара

5

Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1.

„GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ado

2.

„DUNAV OSIGURANJE“ ado

3.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ado

4.

„UNIQA“ OSIGURANJE

5.

DDOR Novi Sad

/

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: /
Број под којим је
понуда заведена

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
2

Ранг листа понуђача код критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Назив/име понуђача
1.
2.
3
5.

Понуђена цена (без пореза)
407.174,80 динара
772.525,45 динара
776.064,80 динара
661.574,17 динара

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ado
„DUNAV OSIGURANJE“ ado
DDOR Novi Sad
„GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ado

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача:
„WIENER STADTISCHE OSIGURANJE“ A.D.O
Трешњиног цвета 1, 11070 Нови Београд

и предлаже наручиоцу његов избор,односно да се горе споменутом понуђачу додели
уговор.
Изабрани понуђач извршава набавку самостално.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на
основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора за партију 1Осигурање запослених - „WIENER STADTISCHE OSIGURANJE“ A.D.O, Трешњиног
цвета 1, 11070 Нови Београд
ПАРТИЈА 2. – Осигурање возила
1) Подаци о јавној набавци:
Осигурање запослених и осигурање ,
обликована у две партије

Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке

У-17-03

Процењена вредност јавне набавке
(без пореза)
Вредност уговора о јавној набавци
(без пореза)
Вредност уговора о јавној набавци
(са пореза)
2) Укупан број поднетих понуда:

За партију 2.
500.000,00 динара
251.757,00 динара
264.344,00 динара

3

Назив/име понуђача
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде

1

„GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ado

2

„DUNAV OSIGURANJE“ ado

3

/

DDOR Novi Sad

3

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
/
Број под којим је
понуда заведена

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Ранг листа понуђача код критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Назив/име понуђача
1.
2.
3.

„DUNAV OSIGURANJE“ ado
„GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ado
DDOR Novi Sad

Понуђена цена (без пореза)
251.757,00 динара
287.522,00 динара
358.280,95 динара

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача:
„DUNAV OSIGURANJE“
Македонска 4, 11000 Београд

и предлаже наручиоцу његов избор,односно да се горе споменутом понуђачу додели
уговор.
Изабрани понуђач извршава набавку самостално.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на
основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора за партију 2Осигурање возила - „„DUNAV OSIGURANJE“ Македонска 4, 11000 Београд

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објаве на порталу УЈН .
ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
______________________
Мирјана Секулић
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