Назив наручиоца: Установа Спортски центар“БОР“ у Бору
Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бор
Датум: 20.02.2019.година
Број : 461
На основу члана 105. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 даље: Закон), Комисија за јавну набавку образована Решењем наручиоца број: 149/2019 од 30.01.2019.
године, саставља

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуге – осигурање зграде, опреме, возила, запослених у случају несреће на раду
и осигурање од одговорности према трећим лицима,
РЕДНИ БРОЈ: ЈНМВ 02/2019
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке број ЈНМВ 02/2019 је набавка - Услуге – осигурање зграде, опреме, возила,
запослених у случају несреће на раду и осигурање од одговорности према трећим лицима.
Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН) - 66510000 - осигурање
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Процењена вредност јавне набавке је 627.539,04 динара.
Позив и конкурсна документација објављени су дана 06.02.2019.године а измене конкурсне документације
објављене су дана 13.02. и 14.02.2019.године на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца
http://www.sportskicentarbor.com/
Јавна набавка предвиђена је у Плану набавки за 2019 Наручиоца
- програм. класиф. 1301-0004,
- функција 810,
- позицији 296,
- економска класификација –конто/позиција
- 421511-1301-0004 – осигурање зграде,
- 421512-1301-0004 – осигурање возила ,
- 421513-1301-0004 – осигурање опреме,
- 421521-1301-0004 – осигурање запослених
- 421523-1301-0004 – осигурање од одговорности према трећим лицима
- трошкови осигурања
- набавка је планирана у Плану набавки под бројем 1.2.1
2. У поступку јавне набавке учествовало је 4 (четири) понуђача.
3. Основни подаци о понуђачима који су доставили понуде:
Ред. Број Заводни бр.код
Наручиоца
1.
420/2019
2
3

4.

428/2019
429/2019
430/2019

Назив понуђача

Датум
пријема

Час
пријема

Миленијум осигурање АДО

13.02.2019

1115

Сава неживотно осигурање АДО

18.02.2019

1033

Компанија „ Дунав Осигурање“АДО

18.02.2019

1037

Триглав осигурање АДО

18.02.2019

1050

4. У поступку јавне набавке мале вредности су учествовали следећи понуђачи и дали следеће услове:

1) Назив понуђача: Миленијум осигурање АДО, Филијала Крагујевац , ул. Краља Александра I
Карађорђевића 110 А , 34000 Крагујевац
Заводни бр. понуде код понуђача: бр 473/19 од дана 12.02.2019. године.
Укупна понуђена цена без обрачунатог пореза на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА:
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5))
Износ пореза
Укупно понуђена цена са обрачунатим порезом на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест ) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА :
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5))

485.470,64
12.347,88
497.818,52

Рок важења понуде: 30 дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана јавног отварања понуда.
Начин плаћања: ОСИГУРАНИК ће плаћати ОСИГУРАВАЧУ у највише 6 (шест ) месечних бескаматних рата,
закључно са 31.12.2019. године . ОСИГУРАНИК ће доспеле обавезе платити у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре, уплатом на текући рачун ОСИГУРАВАЧА.
Рок за исплату штете: ОСИГУРАВАЧ је у обавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду штете, у року од 14
дана (не дужем од 14 дана) , од дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Рок за увиђај и процену штете: 2 часа (не дужем од 2 часа), од момента пријаве осигураног случаја.
2) Назив понуђача: Сава неживотно осигурање АДО, 11000 Београд, бул. Војводе Мишића бр.51
Заводни бр. понуде код понуђача: бр. 18-9657/2019 од дана 13.02.2019. године
Укупна понуђена цена без обрачунатог пореза на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА:
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5))
Износ пореза
Укупно понуђена цена са обрачунатим порезом на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест ) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА:
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5))

347.498,46
7.933,33
355.431,79

Рок важења понуде: 63 дана (најмање 30 дана) од дана јавног отварања понуда.
Начин плаћања: ОСИГУРАНИК ће плаћати ОСИГУРАВАЧУ у највише 6 (шест ) месечних бескаматних рата,
закључно са 31.12.2019. године . ОСИГУРАНИК ће доспеле обавезе платити у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре, уплатом на текући рачун ОСИГУРАВАЧА.
Рок за исплату штете: ОСИГУРАВАЧ је у обавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду штете, у року од 14
дана (не дужем од 14 дана) , од дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Рок за увиђај и процену штете: 2 часа (не дужем од 2 часа), од момента пријаве осигураног случаја.
3) Назив понуђача: Компанија ,, Дунав Осигурање“ АДО, 11000 Београд, Македонска 4
Заводни бр. понуде код понуђача: бр. 147/19 од дана 18.02.2019.године
Укупна понуђена цена без обрачунатог пореза на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА:
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5))
Износ пореза
Укупно понуђена цена са обрачунатим порезом на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест ) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА :
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5))

380.459,21
15.049,31
395.508,52

Рок важења понуде: 30 дана (најмање 30 дана) од дана јавног отварања понуда.
Начин плаћања: ОСИГУРАНИК ће плаћати ОСИГУРАВАЧУ у највише 6 (шест ) месечних бескаматних рата,
закључно са 31.12.2019. године . ОСИГУРАНИК ће доспеле обавезе платити у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре, уплатом на текући рачун ОСИГУРАВАЧА.
Рок за исплату штете: ОСИГУРАВАЧ је у обавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду штете, у року од 14
дана (не дужем од 14 дана) , од дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Рок за увиђај и процену штете: 1 час (не дужем од 2 часа), од момента пријаве осигураног случаја.
4). Назив понуђача: Триглав осигурање АДО, Милутина Миланковића 7а, 11070 Београд
Заводни бр. понуде код понуђача: бр 03/19-2 од дана 12.02.2019. године
Укупна понуђена цена без обрачунатог пореза на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА:
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5))
Износ пореза
Укупно понуђена цена са обрачунатим порезом на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест ) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА:
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5))

418.713.,00
11.250,00
429.963,00

Рок важења понуде: 30 дана (најмање 30 дана) од дана јавног отварања понуда.
Начин плаћања: ОСИГУРАНИК ће плаћати ОСИГУРАВАЧУ у највише 6 (шест ) месечних бескаматних рата,
закључно са 31.12.2019. године . ОСИГУРАНИК ће доспеле обавезе платити у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре, уплатом на текући рачун ОСИГУРАВАЧА.
Рок за исплату штете: ОСИГУРАВАЧ је у обавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду штете, у року од 14
дана (не дужем од 14 дана) , од дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Рок за увиђај и процену штете: 1 час (не дужем од 2 часа), од момента пријаве осигураног случаја.
5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:
Комисија за јавну набавку је приликом прегледа, разматрања и стручне анализе понуда утврдила да су за
ЈНМВ бр. 02/2019 Услуге – осигурање зграде, опреме, возила, запослених у случају несреће на раду и
осигурање од одговорности према трећим лицима чија процењена вредност у износу од 627.539,04 динара,
понуђачи доставили понуде у којима нису ускладили страну 5 – техничке спецификације са страном 21 –
образац структуре цене, са упутством како да се попуни у складу са изменама конкурсне документације
објављене на Порталу Јавних набавки и интернет страници наручиоца 13.02.2019. године и изменама
конкурсне документације од дана 14.02.2019. године.
1) Миленијум осигурање АДО, Филијала Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића 110 А ,
34000 Крагујевац Заводни бр. понуде код понуђача: бр 473/19 од дана 12.02.2019. године.
Укупна понуђена цена без обрачунатог пореза на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА:
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5))
Износ пореза
Укупно понуђена цена са обрачунатим порезом на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест ) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА:
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5))

485.470,64
12.347,88
497.818,52

Рок важења понуде: 30 дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана јавног отварања понуда.
Начин плаћања: ОСИГУРАНИК ће плаћати ОСИГУРАВАЧУ у највише 6 (шест ) месечних бескаматних рата,
закључно са 31.12.2019. године . ОСИГУРАНИК ће доспеле обавезе платити у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре, уплатом на текући рачун ОСИГУРАВАЧА.
Рок за исплату штете: ОСИГУРАВАЧ је у обавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду штете, у року од 14
дана (не дужем од 14 дана) , од дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Рок за увиђај и процену штете: 2 часа (не дужем од 2 часа), од момента пријаве осигураног случаја.
2) Триглав осигурање АДО, Милутина Миланковића 7а, 11070 Београд
Заводни бр. понуде код понуђача: бр 03/19-2 од дана 12.02.2019. године
Укупна понуђена цена без обрачунатог пореза на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА:
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5)
Износ пореза
Укупно понуђена цена са обрачунатим порезом на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест ) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА:
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5)

418.713.,00
11.250,00
429.963,00

Рок важења понуде: 30 дана (најмање 30 дана) од дана јавног отварања понуда.
Начин плаћања: ОСИГУРАНИК ће плаћати ОСИГУРАВАЧУ у највише 6 (шест ) месечних бескаматних рата,
закључно са 31.12.2019. године . ОСИГУРАНИК ће доспеле обавезе платити у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре, уплатом на текући рачун ОСИГУРАВАЧА.
Рок за исплату штете: ОСИГУРАВАЧ је у обавези да ОСИГУРАНИКУ исплати накнаду штете, у року од 14
дана (не дужем од 14 дана) , од дана пријаве штете и достављања комплетне документације.
Рок за увиђај и процену штете: 1 час (не дужем од 2 часа), од момента пријаве осигураног случаја.
Комисија за јавну набавку је понуде понуђача: Миленијум осигурање АДО, Филијала Крагујевац, ул.
Краља Александра I Карађорђевића 110 А , 34000 Крагујевац Заводни бр. понуде код Понуђача: бр
473/19 од дана 12.02.2019. године и Триглав осигурање АДО, Милутина Миланковића 7а, 11070 Београд
Заводни бр. понуде код понуђача: бр 03/19-2 од дана 12.02.2019. године за Јавну набавку мале
вредности Услуге – осигурање зграде, опреме, возила, запослених у случају несреће на раду и осигурање
од одговорности према трећим лицима, ЈНМВ бр.02/2019, ОДБИЛА КАО НЕПРИХВАТЉИВЕ јер нису
усклађене са изменама конкурсне документације објављене на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца дана 13.02.2019 и 14.02.2019.године.
6. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је: ,, најнижа понуђена цена“.
7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“ за доделу уговора:
Назив понуђача :

Укупна понуђена цена без обрачунатог пореза на
премије осигурања

Сава неживотно осигурање АДО, 11000
Београд, бул. Војводе Мишића бр.51

347.498,46

Компанија ,, Дунав Осигурање“ АДО, 11000
Београд, Македонска 4

380.459,21

8. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку је по спроведеном оцењивању и рангирању понуда, констатовала да је
најповољнију понуду за набавку Услуге – осигурање зграде, опреме, возила, запослених у случају несреће
на раду и осигурање од одговорности према трећим лицима, ЈНМВ бр.02/2019, дао понуђач:

Сава неживотно осигурање АДО, 11000 Београд, бул. Војводе Мишића бр.51, укупна понуђена цена без
обрачунатог пореза на премије осигурања 347.498,46 динара, са обрачунатим порезом на премије
осигурања 355.431,79 динара.
Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу –директору Установе Спортски центар „БОР“ у Бору, да се
уговор о јавној набавци Услуге – осигурање зграде, опреме, возила, запослених у случају несреће на раду и
осигурање од одговорности према трећим лицима, ЈНМВ бр.02/2019 , додели понуђачу:
Сава неживотно осигурање АДО, 11000 Београд, бул. Војводе Мишића бр.51, који је укупну понуду
доставио у вредности-износ од 347.498,46 без обрачунатог пореза на премије осигурања и 355.431,79,00
са обрачунатим порезом на премију осигурања.

У Бору, дана 20.02.2019. године
Потписи чланова Комисије за јавну набавку:
Име и презиме:

Мирјана Денисов , ___________________________

Име и презиме:

Дејан Станковић ,

Име и презиме:

Александар Стојић , ___________________________

___________________________

