Назив наручиоца: Установа Спортски центар“БОР“ у Бору
Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бор
Датум: 19.03.2020. године
Број : 522/2020

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 - даље:
Закон), и Извештаја Комисије о стручној оцени понуде бр. 518/2020 од 19.03.2020. године, директор
Установе спортски центар „БОР“ у Бору као представник Наручиоца, доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
редни број ЈНМВ бр.03/2020
Установа Спортски центар“БОР“ у Бору, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бор као Наручилац у поступку јавне
набавке мале вредности – Услуге – осигурање зграде, опреме, возила, запослених у случају несреће на раду
и осигурање од одговорности према трећим лицима, Уговор о јавној набавци додељује понуђачу:
SAVA neživotno osiguranje a.d.o.,Beograd , Булевар војводе Мишића бр.51, 11000 Београд, који је доставио
понуду укупне вредности-износа од 574.041,10 динара без oбрачунатог пореза на премије осигурања и
591.423,17 динара са обрачунатим порезом на премију осигурања.

Образложење
Директор Установе Спортски центар „БОР“ у Бору је дана 05.03.2020. године донео Одлуку о покретању
поступка јавне набавке мале вредности бр. 406/2020 чији је предмет - Услуге – осигурање зграде, опреме,
возила, запослених у случају несреће на раду и осигурање од одговорности према трећим лицима.
1. Предмет јавне набавке број ЈНМВ 03/2020 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
Процењена вредност јавне набавке је 764.143,00 динара.
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
2. Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке
Позив и конкурсна документација објављени су дана 10.03.2020.године на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/
Јавна набавка предвиђена је у Плану набавки за 2020 Наручиоца:
- програм. класиф. 1301-0004,
- функција 810,
- позицији 345/0,
- 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

Рок за подношење понуда 18.03.2020. године до 1100 часова.
Јавно отварање понуда обављено је дана 18.03.2020.године у 1200 часова на адреси Наручиоца ресторан
,,Медаља“, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бор.
3. Основни подаци о понуђачима: на оглас је конкурисало 2 (два) понуђача:
Ред. Број Заводни бр.код
Наручиоца
1.
487-1/2020
2

504/2020

Назив понуђача

UNUQA neživotno osiguranje a.d.o.
SAVA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Датум
пријема

Час
пријема

17.03.2020

1000

18.03.2020

1050

4. У поступку јавне набавке мале вредности су учествовали следећи понуђачи и дали следеће услове:
1) Назив понуђача: UNIQA Neživotno osiguranje a.d.o. ,ул. Милутина Миланковића 134 G, 11070 Нови
Београд, заводни број код понуђача: 19/20 од 16.03.2020 године. Понуђач наступа самостално;
Укупна понуђена цена без обрачунатог пореза на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА: 1) + 2) +
638.878,81
3) + 4 ) + 5))
Износ пореза
27.140,94
Укупно понуђена цена са обрачунатим порезом на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест ) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА :
666.019,75
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5))
Рок важења понуде: 40 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 31.12.2020. године . ОСИГУРАНИК ће доспеле обавезе платити у року од 30 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: 3 часа (не дужем од 3 часа), од момента пријаве осигураног случаја.
2) Назив понуђача: SAVA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, ул.Булевар војводе Мишића 51, 11000 Београд
, заводни број код понуђача: 017922/20 од 16.03.2020. године. Понуђач наступа самостално;
Укупна понуђена цена без обрачунатог пореза на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА: 1) + 2)
574.041,10
+ 3) + 4 ) + 5))
Износ пореза
17.382,07
Укупно понуђена цена са обрачунатим порезом на премије осигурања - за
уговорени период од 12 (дванаест ) месеци - у динарима (УКУПНО ЗА:
591.423,17
1) + 2) + 3) + 4 ) + 5))
Рок важења понуде: 60 дана (најмање 30 дана) од дана јавног отварања понуда.
Начин плаћања: ОСИГУРАНИК ће плаћати ОСИГУРАВАЧУ у највише 6 (шест ) месечних бескаматних рата,
закључно са 31.12.2020. 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 3 часа), од момента пријаве осигураног случаја.

5. Комисија је саставила ранг листу прихватљивих понуда применом критеријума „најнижа понуђена
цена“ за доделу уговора:
Назив понуђача :
SAVA neživotno osiguranje a.d.o, Beograd, ул.
Булевар војводе Мишића бр.51, 11000
Београд
UNIQA Neživotno osiguranje a.d.o. ,ул.
Милутина Миланковића 134 G, 11070 Нови
Београд

Укупна понуђена цена без обрачунатог пореза на
премије осигурања
574.041,10

638.878,81

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.03/2020, дао понуђач:
SAVA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, ул.Булевар војводе Мишића 51, 11000 Београд, укупна понуђена
цена без обрачунатог пореза на премије осигурања 574.041,10 динара, са обрачунатим порезом на
премије осигурања 591.423,17 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.03/2020 , додели понуђачу:
SAVA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, ул. Булевар војводе Мишића 51, 11000 Београд укупна понуђена
цена без обрачунатог пореза на премије осигурања 574.041,10 динара, са обрачунатим порезом на
премије осигурања 591.423,17 динара.
У складу са изнетим директор Установе Спортски центар „БОР“ у Бору прихватио је предлог дат у Извештају о
стручној оцени понуда па је на основу чл.108. Закона о јавним набавкама одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на
Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки.

Установа Спортски центар „БОР“ у Бору
директор
________________________________
Бојана Длбокић Дубочанин

