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Број:245/2016 од 13.06.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, дана 13.06.2016. године директор наручиоца доноси:
 

О Д Л У К У
 О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у поступку јавне набавке мале вредности 
услуге осигурања ЈН 3/2016

 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партију 1 понуђачу Сава осигурање а.д.о., Београд, Бул. Војводе Мишића 51, 
Мат.број: 17407813, ПИБ: 100002561, на основу понуде бр. 225/2016  од 02. 06. 2016. године.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партију 2 понуђачу Wiener Stadtische осигурање а.д.о., Београд, Трешњиног 
цвета 1, Мат.број: 17456598, ПИБ: 102608229, на основу понуде бр.224/2016 од 02.06.2016. године.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партију 3 понуђачу Сава осигурање а.д.о., Београд, Бул. Војводе Мишића 51, 
Мат.број: 17407813, ПИБ: 100002561, на основу понуде бр. 225/2016  од 02. 06. 2016. године.

 УСВАЈА СЕ извештај о стручној оцени понуда бр. 244/2016  од 13. 06. 2016. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
Наручилац је дана 20. 05. 2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 202/2016.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 
20. 05. 2016. године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда под бр. 228/2016 
од 02. 06. 2016. године Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда.
 1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 
Предмет јавне набавке је набавка услуге осигурања, обликована у партије: 

Партија бр. 1: Услуге осигурања имовине - 66515200, Услуге осигурања од пожара - 66515100, Услуге осигурања од 
временских непогода - 66515400; 
Партија бр. 2: Услуге осигурања од незгоде – 66512000, Услуге животног осигурања -66511000;
Партија бр. 3: Услуге осигурања имовине - 66515200; 
Процењена вредност јавне набавке је 1.500.000,00 динара са порезом.

Процењена вредност јавне набавке по партијама:

Партија 1 - 500.000,00 динара

Партија 2 - 450.000,00 динара

Партија 3 - 100.000,00 динара

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

-Средства за јавну набавку предвиђена су у Финансијском плану за 2016. годину у оквиру класе 5; конто 552-



troшкови услуге осигурања.
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки за 2016. годину од 11.12.2015. године 

3. У поступку јавне набавке учествовала су 3 (три) понуђача.

4. Основни подаци о понуђачима и понуди: 

Р. бр. Назив и седиште понуђача Време пријема:  Број понуде:  

1. 

 

Wiener Stadtische осигурање а.д.о., Београд 02. 06. 2016. г. у 9,44 224/2016 

2. Сава осигурање а.д.о., Београд 02. 06. 2016. г. у 09,45 225/2016

 

3. ДДОР а.д.о., Нови Сад 02. 06. 2016. г. у 9,49 226/2016

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Понуђач Сава Осигурање Београд није доставио исправну понуду за Партију 2. јер није исказао у обрасцу структуре 
цене за Партију 2, износ годишње премије за тачку 3. у табелама А и Б -за животно осигурање за смрт услед болести.
 

6. Критеријум за доделу уговора и методологија додела пондера: 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума ,,Економско најповољније понуде“ су ,,Понуђена цена“, ,, Ажурност у исплати штете у 2014. 
години према Билансним подацима“: 
 

1) ПОНУЂЕНА ЦЕНА                                                                                                         70 пондера; 

 

Критеријуми и методологија додела пондера: 

Код овог критеријума упоређиваће се цена услуге осигурања из понуде, између појединачних осталих одговарајућих 
понуда. Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 70 пондера. Број пондера за цену услуге осигурања код ове 
услуге из осталих понуда израчунаће се према формули:

 

 најнижа понуђена премија 

            -------------------------------------    x 70

посматрана понуђена премија

 

 

2) АЖУРНОСТ У ИСПЛАТИ ШТЕТЕ У 2014. ГОДИНИ 

ПРЕМА БИЛАНСНИМ ПОДАЦИМА                                                                           30 пондера; 

Код овог критеријума упоређиваће се проценат ажурности решавања штета из понуде. Број пондер се израчунава на 
следећи начин:

Ажурност у исплати штете од 0,000% -30 пондера 

Ажурност у исплати штете од 0,000% до 0,001% - 20 пондера



Ажурност у исплати штете од 0,000% до 0,002% - 10 пондера

Ажурност у исплати штете изнад 0,002% - 0 пондера

 

Проценат ажурности у исплати штете рачуна се по следећој формули:

 

                    АОП 0441 биланс стања на дан 31.12.2014.

% ажурности у исплати штете =     ----------------- ---------------------------------------------

                                                             АОП (1028+1029)  биланс успеха на дан 31.12.2014.

 

7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

 Пaртија 1: 

Понуђена цена:

Назив и седиште понуђача Понуђена цена понуђача Укупан број пондера

ДДОР а.д.о.,Нови Сад 267.999,00 49,50 пондера

Сава осигурање а.д.о, Београд 189.523,56 70 пондера

Ажурности  исплате штета:

Назив и седиште понуђача Ажурност исплате штета Укупан број пондера

ДДОР а.д.о.,Нови Сад 0,000% 30 пондера

Сава осигурање а.д.о, Београд 0,000% 30 пондера

Ранг листа за доделу уговора

Назив и седиште понуђача Број пондера за понуђену 
цену

Број пондера за ажурност 
исплате штета

Укупан број пондера

Сава осигурање а.д.о, 
Београд

70 пондера 30 пондера 100 пондера

ДДОР а.д.о.,Нови Сад 49,50 пондера 30 пондера 79,50 пондера

Партија 2:

Понуђена цена:

Назив и седиште понуђача Понуђена цена понуђача Укупан број пондера

Wiener Stadtische oсигурање а.д.о., 
Београд

349.428,20 70 пондера

Ажурности  исплате штета:

Назив и седиште понуђача Ажурност исплате штета Укупан број пондера

Wiener Stadtische oсигурање а.д.о., 0,000% 30 пондера



Београд

Ранг листа за доделу уговора:

Назив и седиште понуђача Број пондера за понуђену 
цену

Број пондера за ажурност 
исплате штета

Укупан број пондера

Wiener Stadtische oсигурање 
а.д.о., Београд

70 пондера 30 пондера 100 пондера

Партија 3:

Понуђена цена:

Назив и седиште понуђача Понуђена цена понуђача Укупан број пондера

Сава осигурање а.д.о, Београд 20.690,08 динара 70 пондера

Ажурности  исплате штета:

Назив и седиште понуђача Ажурност исплате штета Укупан број пондера

Сава осигурање а.д.о, Београд 0,000% 30 пондера

Ранг листа за доделу уговора:

Назив и седиште понуђача Број пондера за понуђену 
цену

Број пондера за ажурност 
исплате штета

Укупан број пондера

Сава осигурање а.д.о, 
Београд

70 пондера 30 пондера 100 пондера

 8. Понуђач којем се додељује уговор: 

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда за Партију бр. 1, понуђача Сава осигурање а.д.о., 
Београд,  те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у наведеној партији.

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда за Партију бр. 2, понуђача Wiener stadtische 
осигурање а.д.о., Београд,  те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у наведеној партији.

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда за Партију бр. 3, понуђача Сава осигурање а.д.о., 
Београд,  те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у наведеној партији.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за                                            
заштиту права у року од 5 дана од дана њеног обљављивања 
на Порталу јавних набавки.                  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права
у поступцима јавних набавки.

                                                                                                                 ЕКРЕС РОЗАЛИЈА, директор 


