СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
НОВИ САД, Народних хероја бр. 7
Дел. бр: 122/19
Датум: 08.03.2019.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда дел. бр. 110-1/19
од дана 05.03.2019. године, директор Средње школе „Светозар Милетић” из Новог
Сада донео је
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке мале вредности - редни број јавне набавке 01/2019
- Набавка услуга осигурања имовине (објеката и опреме, одговорности из
делатности) и осигурања лица oд последица несрећног случаја (запослених радника
и ученика школе), уговор се додељује за:
-Партију 1. – Услуге осигурања објеката и опреме - Компанији „Дунав
осигурање” а.д.о. Београд,
-Партију 2. – Услуге осигурања одговорности из делатности - Компанији
„Дунав осигурање” а.д.о. Београд,
-Партију 3. – Услуге осигурања лица за запослене раднике - Компанији
„Дунав осигурање” а.д.о. Београд,
-Партију 4. – Услуге осигурања лица за ученике школе - Компанији „Дунав
осигурање” а.д.о. Београд.
Образложење
Наручилац је дана 19.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке мале вредности дел. бр. 77/19 за набавку услуга осигурања имовине
(објеката и опреме, одговорности из делатности) и осигурања лица oд последица
несрећног случаја (запослених радника и ученика школе).
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су
25.02.2019. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца:
www.ekosmile.edu.rs.
Рок за подношење понуда је био 05.03.2019. године до 10:00 часова.
До истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспеле су две
понуде понуђача. Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку
приступила је стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда
дел. бр. 110-1/19 од дана 05.03.2019. године, у којем је констатовала следеће:
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1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања имовине (објеката и опреме, одговорности из
делатности) и осигурања лица од последица несрећног случаја (запослени радници и ученици школе).
Редни број јавне набавке у плану набавки: 01/2019
Процењена вредност јавне набавке са порезом на премију неживотних осигурања износи
4.326.00000 динара.
Јавна набавка је обликована у четири партије, чије су процењене вредности:
- Партија 1. – Услуге осигурања објеката и опреме: 1.973.226,00
- Партија 2. – Услуге осигурања одговорности из делатности: 550.833,00
- Партија 3. – Услуге осигурања лица за запослене раднике: 719.206,00
- Партија 4. – Услуге осигурања лица за ученике школе: 1.082.736,00
2. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Група понуђача: UNIQA NEŽIVOTNO
OSIGURANJE, AMS OSIGURANJE I
„GLOBOS OSIGURANJE“

83/19

Компанија „Дунав Осигурање“ а.д.о.
Булевар ослобођења 3 – Нови Сад

84/19

Датум и час пријема
понуде
05.03.2019 у 8.25 часова
05.03.2019. у 9.15 часова

2.1. ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВОСТИ ПОНУДА:
Понуде за све партије су благовремене, односно примљене су од стране наручиоца у
року одређеном у позиву за подношење понуда,
Понуде за све партије су одговарајуће, односно благовремене су и испуњавају све техничке спецификације,
Понуде за све партије су прихватљиве, односно немају битних недостатака и не
прелазе износ процењене вредности. Понуђачи су доставили доказе о испуњавању обавезних услова за учешће ( образац изјаве и копије документације), доставили су доказе о
испуњавању додатних услова (образац изјаве и копије документације), понуђачи су доставили тражено финансијско обезбеђење (менична овлашћења и меница), рокови важења
понуда су дужи од прописаног законом.
3. Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за оцењивање понуде је „ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА“
Начин примене методологије доделе пондера:
1. елемент критеријума : цена – премија осигурања

број пондера: 80 пондера

2. елемент критеријума: рок за решавање штета

број пондера: 20 пондера
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Табела 1. – Осигурање имовине и одговорности из делатности
Елементи
Партија 1
Партија 2
критеријума
Осигурање имовине
Осигурање имовине
(објекти и опрема)
(одговорност из делатности)
Назив
понуђача
број пондера
број пондера
цена

рок

укупно

цена

рок

укупно

1.

Компанија „Дунав
Осигурање“

79,9998

20,0000

99,9998

79,9995

20,0000

99,9995

2.

Група понуђача:
UNIQA
NEŽIVOTNO
OSIGURANJE,
AMS OSIGURANJE
I „GLOBOS
OSIGURANJE“

79,9991

20,0000

79,9991

0

0

0

Табела 2 – Осигурање лица од последица несрећног случаја
Елементи
критеријума
Назив
понуђача

Партија 3
Осигурање лица од последица
несрећног случаја (запослени
радници)

Партија 4
Осигурање лица од последица
несрећног случаја (ученици
школе)

број пондера

број пондера

цена

рок

укупно

цена

рок

укупно

1.

Компанија „Дунав
Осигурање“

79,9998

20,0000

99,9998

79,9999

20,00

99,9999

2.

Група понуђача:
UNIQA
NEŽIVOTNO
OSIGURANJE,
AMS OSIGURANJE
I „GLOBOS
OSIGURANJE“

79,9990

20,0000

99,9990

79,9531

20,00

99,9531

4. Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити:
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а) за Партију 1. – Осигурање имовине (објеката и опреме) –Компанија „Дунав
Осигурање“ а. д. о, Булевар ослобођења 3 – Нови Сад
б) за Партију 2. – Осигурање имовине (одговорност из делатности) - Компанија „Дунав
Осигурање“ а. д. о, Булевар ослобођења 3 – Нови Сад
в) за Партију 3. - Осигурање лица од последица несрећног случаја ( запослени радници) Компанија „Дунав Осигурање“ а. д. о, Булевар ослобођења 3 – Нови Сад
г) за Партију 4. – Осигурање лица од последица несрећног случаја (ученици школе) Компанија „Дунав Осигурање“ а. д. о, Булевар ослобођења 3 – Нови Сад
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: ДА

НЕ

Назив/име подизвођача

Део уговора који ће извршити подизвођач

/

/

На основу Извештаја о стручној оцени понуда, директор је донео одлуку као
у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке понуђач може поднети
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Директор
_____________________________
Небојша Булатовић, проф.
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