ЕТШ “Михајло Пупин”
Футошка 17 - Нови Сад
Број: 707-УП
Датум: 04.05.2018. године

ЗАПИСНИК
о отварању понуда јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања имовине (објеката и опреме, одговорности из
делатности), осигурања моторних возила и осигурања лица од последица несрећног
случаја (запослени радници и ученици школе),

Шифра из Општег речника набавке: 66515200 - услуге осигурања имовине, 6651520 услуге осигурања лица

Редни број јавне набавке у плану набавки: ЈНМВ 01/2017.

1. Процењена вредност јавне набавке са порезом на премију неживотних осигурања
износи 5.000.000,00 динара.

2. Јавна набавка је обликована у пет партија, чије су процењене вредности:
- Партија 1. – Услуге осигурања имовине (објекти и опреме): 3.000.000.000,00
- Партија 2. – Услуге осигурања одговорности из делатности: 382.603,00
- Партија 3. - Услуге осигурања моторних возила: 60.000,00
- Партија 4. - Услуге осигурања лица за запослене раднике: 446.289,00
- Партија 5. – Услуге осигурања лица за ученике школе: 1.111.108,00

Комисија за предметну јавну набавку спроводи поступак отварања понуда дана
26. 04. 2017. године са почетком у 10.30 часова у канцеларији директора ЕТШ
“Михајла Пупина”, Футошка 17, Нови Сад.

Отварање понуда спроводе следећи чланови/заменици чланова Комисије:

1.

Састав

Име и презиме

Члан

Нада Ракић

Заменик

Ивана Докић

2.

3.

Члан

Ристо Поповић

Заменик

Момчиловић Мирјана

Члан

Вукашин Антонић

Заменик

Кираљ Карољ

Поступку отварања понуда присуствују следећи представници понуђача:
Назив/име понуђача

Овлашћени представник понуђача

Број пуномоћја

Компанија Дунав
осигурање

Илић Саша

90400

Поступку отварања понуда присуствују друга лица:
Име и презиме присутних лица

Александар Шопало
Ракић Предраг
Жолт Коња

- ПОДАЦИ О ПОНУДАМА Број под којим
је понуда
заведена

Назив (име)/шифра понуђача

636-425
26.04.2017.
9.30

Generali осигурање Србија

Понуђена цена и евентуални
попусти

Подаци из понуде који су
одређени као елементи
критеријума и који се могу
нумерички приказати

1) Партија 3 - осигурање - рок важења понуде: 61 дан од
моторних
возила: дана отварањ
54.798,47
- рок плаћања: у складу са
2) Партија 4 - осигурање приливом средстава буџета
лица од несрећног града Новог Сада
случаја (запослени):
- рок за решавање штете: 14
440.657,00
дана
5) Партија 5 – осигурање
лица од несрећног случаја
(ученици школе):
1.110.420,00

Уочени недостаци у
понудама

нема

Број под којим
је понуда
заведена

Назив (име)/шифра понуђача

637-425
26.04.2017.
9.35

Компанија
осигурање

Дунав

Понуђена цена и евентуални
попусти

Подаци из понуде који су
одређени као елементи
критеријума и који се могу
нумерички приказати

1) Партија 1 – осигурање - рок важења понуде: 61 дан од
имовине:
дана отварања
2.993.737,03
- рок плаћања: у складу са
2) Партија 2 – осигурање приливом средстава буџета
одговорности
из града Новог Сада
делатности:
- рок за решавање штете: 14
380.252,25
дана:

Уочени недостаци у
понудама

нема

Евентуалне примедбе представника понуђача на поступак отварања понуда:
Нема примедби
Поступак отварања понуда окончан је у 10.45 часова, дана 26.04.2017. године.
Записник водио/ла: Жолт Коња

Потписи присутних овлашћених
представника понуђача:

Саша Илић
Потписи чланова Комисије

Нада Ракић
Вукашин Антонић
Ристо Поповић

Напомена:
Ако је до отварања понуда поднета неблаговремена понуда, наручилац ће то
констатовати у записнику, понуду неће отварати и на основу члана 104. став 4.
Закона о јавним набавкама по окончању поступка отварања понуду ће вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

