
ЕТШ “Михајло Пупин”
Футошка 17, Нови Сад

Број: 842/1-УП

Датум: 22.05.2018. године

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку наручиоца саставља:

ИЗВЕШТАЈ
о стручној оцени понуда у отвореном поступку услуга

1 Подаци о јавној набавци:

• 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). 

• Редни број јавне набавке у плану набавки: ЈН ОП 01/2018
• Процењена  вредност  јавне  набавке  са  порезом  на  премију  неживотних

осигурања износи 5.150.000,00 динара.
     Јавна набавка је обликована у пет партија, чије су процењене вредности: 

       - Партија 1. – Услуге осигурања објеката и опреме: 2.500.000,00
       - 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: 1.761.108,00

2 Основни подаци о понуђачима и понудама:

Назив/име понуђача
Број под којим је
понуда заведена

Датум и час пријема
понуде

„Ђенерали  Осигурање  Србија“   Буле-
вар ослобођења 76 – Нови Сад

4571-РЕФ 03.05.2018. у 10.50 часова

Компанија  “Дунав  Осигурање”,  Буле-
вар ослобођења 3 - Нови Сад

701-УП 04.05.2018. у 10,40 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,
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Понуде за све партије су одговарајуће, односно благовремене су и испуњавају све тех-
ничке 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), 

- 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

КОМПАНИЈА «ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ»

Табела 1. – Осигурање имовине и одговорности из делатности
                Елементи       
                критеријума

      Назив
      понуђача

Партија 1 
Осигурање имовине
 (објекти и опрема)

број пондера

Партија 2
Осигурање имовине

(одговорност из делатности)

број пондера

цена рок укупно цена рок укупно

1. Компанија  “Дунав
Осигурање”

79,99 20,00 99,99 79,99 20,00 99,99

Табела 2 – Осигурање моторних возила (ауто-одговорност)

                                 
                                  Елементи       
                                  критеријума

              Назив
              понуђача

Партија 3
Осигурање моторних возила

 
број пондера

цена рок укупно
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1. Компанија “Дунав Осигурање” 75,67 20,00 95,67

Табела 3 – Осигурање лица од последица несрећног случаја

                Елементи       
                критеријума

      Назив
      понуђача

Партија 4
Осигурање лица од последица
несрећног случаја (запослени

радници)

број пондера 

Партија 5 
Осигурање лица од последица

несрећног случаја (ученици
школе)

 број пондера 

цена рок укупно цена рок укупно

1. Компанија  “Дунав
Осигурање”

77,76 20,00 97,76 78,97 20,00 98,97

„ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ“ 

Табела 1 – Осигурање моторних возила (ауто-одговорност)

                                 
                                  Елементи       
                                  критеријума

              Назив
              понуђача

Партија 3
Осигурање моторних возила

 
број пондера

цена рок укупно

1. „Ђенерали Осигурање Србија“  79,74 20,00 99,74

Табела 2 – Осигурање лица од последица несрећног случаја

                Елементи       
                критеријума

      Назив
      понуђача

Партија 4
Осигурање лица од последица
несрећног случаја (запослени

радници)

број пондера 

Партија 5 
Осигурање лица од последица

несрећног случаја (ученици
школе)

 број пондера 

цена рок укупно цена рок укупно
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1. „Ђенерали
Осигурање Србија“

78,99 20,00 98,99 79,72 20,00 99,72

4 Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити: 

а) за Партију 1. – Осигурање имовине (објеката и опреме) – Компанија “Дунав Осигура-
ње”, Булевар ослобођења 3 - Нови Сад

б) за Партију 2. – Осигурање имовине (одговорност из делатности) -  Компанија “Дунав
Осигурање”, Булевар ослобођења 3 - Нови Сад

в) за Партију 3-  Осигурање моторних возила - „Ђенерали Осигурање Србија“  Булевар
ослобођења 76 – Нови Сад

г) за Партију 4. -  Осигурање лица од последица несрећног случаја ( запослени радници) -
„Ђенерали Осигурање Србија“  Булевар ослобођења 76 – Нови Сад

д)  за  Партију 5.  –  Осигурање лица  од  последица  несрећног  случаја  (ученици школе)  -
„Ђенерали Осигурање Србија“  Булевар ослобођења 76 – Нови Сад

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:  ДА     НЕ

Назив/име подизвођача Део уговора који ће извршити подизвођач

/ /

Чланови Комисије за јавну набавку:

1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________
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