НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно комунално предузеце “3.октобар” Бор
Адреса: 7.Јули 60
Датум: 24.03.2016.године
Број: 32/12
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
РЕДНИ БРОЈ 32/2016
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партија 1: Услуга колективног осигурања запослених од последица незгоде
понуђачу WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ul.Trg Pavla Stojkovića 7A Niš, понуда број:I од
23.03.2016.године, код наручиоца заведена под бројем: 705 од 22.03.2016. године.
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партија 2:Услуга осигурања имовине понуђачу TRIGLAV OSIGURANJE ADO
zastupništvo Bor ul.Danila Kiša 2/26, понуда број: V од 23.03.2016.године, код наручиоца заведена под
бројем : 720 од 23.03.2016.године.
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партија 3: Услуге осигурања возила од аутоодговорности понуђачу DDOR
Novi Sad poslovno mesto Bor ul. Đorđa Vajferta 3 Bor, понуда број: III од 23.03.2016.године, код наручиоца
заведена под бројем : 718 од 23.03.2016.године
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партија 4: Услуга осигурања стакала на теретним и теретним- радним
возилима понуђачу DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD poslovnica Bor ul.Nikole Pašića 58 Bor,
понуда број: VI од 23.03.2016.године, код наручиоца заведена под бројем : 721 од 23.03.2016.године
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партија 5: Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица
понуђачу DDOR Novi Sad poslovno mesto Bor ul. Đorđa Vajferta 3 Bor, понуда број: III од
23.03.2016.године, код наручиоца заведена под бројем : 718 од 23.03.2016.године
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партија 6: Услуга осигурања опште одговорности
понуђачу DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD poslovnica Bor ul.Nikole Pašića 58 Bor, понуда број: VI
од 23.03.2016.године, код наручиоца заведена под бројем : 721 од 23.03.2016.године
Образложење
Наручилац је дана 14.03.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 32/2016.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
дана 14.03.2016.године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 32/10
од 23.03.2016. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда,
датој у Извештају број 32/11 од 24.03.2016. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1.Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке број
32/2016 су услуге- Услуга осигурања по партијама
Партија 1: Услуга колективног осигурања запослених од последица незгоде
Партија 2:Услуга осигурања имовине
Партија 3: Услуга осигурања возила од аутоодговорности
Партија 4: Услуга осигурања стакала на теретним и теретним- радним возилима
Партија 5: Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица
Партија 6: Услуга осигурања опште одговорности
Назив и ознака из општег речника набавке:66512000-Услуга осигурања од незгоде;
Назив и ознака из општег речника набавке:66512000-Услуга осигурања од незгоде; 66514110-Услуга
осиугурања моторних возила; 66515200-Услуга осигурања имовинe
2. Процењена вредност јавне набавке: 1.700.000,00 динара без обрачунатог пореза
Партија 1: Услуга колективног осигурања запослених од последица незгоде -160.000,00 без пореза

Партија 2:Услуга осигурања имовине-100.000,00 без пореза
Партија 3: Услуга осигурања возила од аутоодговорности-1.000.000,00 без пореза
Партија 4: Услуга осигурања стакала на теретним и теретним- радним возилима-210.000,00 без пореза
Партија 5: Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица-100.000,00 без пореза
Партија 6: Услуга осигурања опште одговорности-130.000,00 без пореза
3. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:Јавна набавка мале вредности
32/2016, предмет набавке је услуга осигурања по партијама. Финансијска средства за спровођење ове
јавне набавке обезбеђена су у финансиском плану предузећа: Сопствена средства. Поступак је
покренут у марту 2016.године, уговор ће бити закључен у марту 2016.године, извршење уговора ће се
реализовати у март 2016.године-март 2016.године. Набавка се спроводи због потребе
предузећа.Процењена вредност јавне набавке је утврђена на основу анализа прошлогодишњих
трошкова за исти предмет набавке и укупног броја возила у возном парку.
4. Није било одступања у односу на план.
5. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности:
Процењена вредност за наведену јавну набавку на годишњем нивоу је у границама које су предвиђене
за јавне набавке мале вредности.
6. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке: /
7. У поступку јавне набавке учествово је 6 понуђачa.
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача
Назив и седиште понуђача Назив и седиште
бр.
из групе понуђача
подизвођача
1.
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ul.Trg
Pavla Stojkovića 7A Niš
2.
ĐENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.
Beograd poslovna jedinica Požarevac ul.Toplička
2 Požarevac
3.
DDOR Novi Sad poslovno mesto Bor ul. Đorđa
Vajferta 3 Bor
4.
SAVA OSIGURANJE DOO ul.Nemanjina br.33G
Kruševac
5.
TRIGLAV OSIGURANJE ADO zastupništvo Bor
ul.Danila Kiša 2/26
6.
DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
poslovnica Bor ul.Nikole Pašića 58 Bor
За партију 1: 6 понуђача
За Партију 2: 4 понуђача
За Партију 3: 6 понуђача
За Партију 4: 4 понуђача
За Партију 5: 5 понуђача
За Партију 6: 2 понуђача
Партија 1: Услуга колективног осигурања запослених од последица незгоде
1. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача
Назив и седиште понуђача Назив и седиште
бр.
из групе понуђача
подизвођача
1.
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ul.Trg
Pavla Stojkovića 7A Niš
2.
ĐENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.
Beograd poslovna jedinica Požarevac ul.Toplička
2 Požarevac
3.
DDOR Novi Sad poslovno mesto Bor ul. Đorđa
Vajferta 3 Bor
4.
SAVA OSIGURANJE DOO ul.Nemanjina br.33G
Kruševac
5.
TRIGLAV OSIGURANJE ADO zastupništvo Bor

ul.Danila Kiša 2/26
DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
poslovnica Bor ul.Nikole Pašića 58 Bor
2. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
_______/____________________________________________________________________
3. Мишљење Комисије о поднетој само једној понуди:
______/______________________________________________________________________
4. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама:
______/______________________________________________________________________
5. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора за Партију 1- услугу колективног осигурања запослених од
последица незгоде је најнижа укупна премија“
6. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора за Партију 1- услугу
колективног осигурања запослених од последица незгоде
Елементи критеријума: Најнижа
Рок и услови
Понуђена укупна
понуђена цена
плаћања:
Рок важења понуде
премија
Назив понуђача
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
Плаћање у 12
60 дана од дана
ul.Trg Pavla Stojkovića 7A Niš
једнаких месечних
завршетка отварања
рата, без камате, на понуда
основу уредно
достављених рачуна.
49.392,00
Рок плаћања је 15
дана од дана пријема
исправно
испостављеног
рачуна, али не и дуже
од 45 дана.
DDOR Novi Sad poslovno mesto Bor
Плаћање у 12
60 дана од дана
ul. Đorđa Vajferta 3 Bor
једнаких месечних
завршетка отварања
рата, без камате, на понуда
основу уредно
достављених рачуна.
60.637,00
Рок плаћања је 15
дана од дана пријема
исправно
испостављеног
рачуна, али не и дуже
од 45 дана.
Плаћање у 12
65 дана од дана
једнаких месечних
завршетка отварања
рата, без камате, на понуда
основу уредно
DUNAV OSIGURANJE A.D.O.
достављених рачуна.
BEOGRAD poslovnica Bor ul.Nikole
70.048,44
Рок плаћања је 16
Pašića 58 Bor
дана од дана пријема
исправно
испостављеног
рачуна, али не и дуже
од 45 дана.
Плаћање у 12
90 дана од дана
једнаких месечних
завршетка отварања
TRIGLAV OSIGURANJE ADO
81.265,00
рата, без камате, на понуда
zastupništvo Bor ul.Danila Kiša 2/26
основу уредно
достављених рачуна.
6.

SAVA OSIGURANJE DOO
ul.Nemanjina br.33G Kruševac

88.905,60

ĐENERALI OSIGURANJE SRBIJA
a.d.o. Beograd poslovna jedinica
Požarevac ul.Toplička 2 Požarevac

102.334,05

Рок плаћања је 45
дана од дана пријема
исправно
испостављеног
рачуна, али не и дуже
од 45 дана.
Плаћање у 12
једнаких месечних
рата, без камате, на
основу уредно
достављених рачуна.
Рок плаћања је 15
дана од дана пријема
исправно
испостављеног
рачуна, али не и дуже
од 45 дана.
Плаћање у 12
једнаких месечних
рата, без камате, на
основу уредно
достављених рачуна.
Рок плаћања је 30
дана од дана пријема
исправно
испостављеног
рачуна, али не и дуже
од 45 дана.

91 дана од дана
завршетка отварања
понуда

90 дана од дана
завршетка отварања
понуда

7. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је за Партију 1- услугу колективног осигурања запослених од последица
незгоде најповољнија понуда понуђача WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ul.Trg Pavla Stojkovića
7A Niš, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
8. Подизвођач:
Понуђач је навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача ___________/_________, са седиштем
у __________/__________, ул. ___________/_________, бр. ___/__.
Део/делови уговора који/које ће подизвођач извршити:
_________________/______________________________
ПАРТИЈА 2: Услуга осигурања имовине
1. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача
Назив и седиште понуђача Назив и седиште
бр.
из групе понуђача
подизвођача
1
DDOR Novi Sad poslovno mesto Bor ul. Đorđa
Vajferta 3 Bor
2
SAVA OSIGURANJE DOO ul.Nemanjina br.33G
Kruševac
3
TRIGLAV OSIGURANJE ADO zastupništvo Bor
ul.Danila Kiša 2/26
4
DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
poslovnica Bor ul.Nikole Pašića 58 Bor
2. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
_______/____________________________________________________________________
3. Мишљење Комисије о поднетој само једној понуди:
______/______________________________________________________________________
4. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама:
______/______________________________________________________________________

5. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора за Партију 2: Услуга осигурања имовине је најнижа укупна премија“
6. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора за Партију 2: Услуга
осигурања имовине.
Елементи критеријума:
Понуђена
Рок и услови плаћања:
Најнижа понуђена цена
укупна
Рок важења понуде
премија
Назив понуђача
TRIGLAV OSIGURANJE ADO
Плаћање у 12 једнаких месечних 90 дана од дана
zastupništvo Bor ul.Danila Kiša
рата, без камате, на основу
завршетка отварања
2/26
уредно достављених рачуна.
понуда
21.165,00
Рок плаћања је 45 дана од дана
пријема исправно испостављеног
рачуна.
SAVA OSIGURANJE DOO
Плаћање у 12 једнаких месечних 91 дана од дана
ul.Nemanjina br.33G Kruševac
рата, без камате, на основу
завршетка отварања
уредно достављених рачуна.
понуда
26.881,58
Рок плаћања је 15 дана од дана
пријема исправно испостављеног
рачуна.
DDOR Novi Sad poslovno mesto
Плаћање у 12 једнаких месечних 60 дана од дана
Bor ul. Đorđa Vajferta 3 Bor
рата, без камате, на основу
завршетка отварања
уредно достављених рачуна.
понуда
35.292,70
Рок плаћања је 15 дана од дана
пријема исправно испостављеног
рачуна.
DUNAV OSIGURANJE A.D.O.
Плаћање у 12 једнаких месечних 65 дана од дана
BEOGRAD poslovnica Bor
рата, без камате, на основу
завршетка отварања
ul.Nikole Pašića 58 Bor
уредно достављених рачуна.
понуда
35.951,26
Рок плаћања је 16 дана од дана
пријема исправно испостављеног
рачуна.
7. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је за партију 2: Услуга осигурања имовине најповољнија понуда
понуђача TRIGLAV OSIGURANJE ADO zastupništvo Bor ul.Danila Kiša 2/26, те предлаже наручиоцу
да њему додели уговор.
8. Подизвођач:
Понуђач је навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача ___________/_________, са седиштем
у __________/__________, ул. ___________/_________, бр. ___/__.
Део/делови уговора који/које ће подизвођач извршити:
_________________/______________________________
ПАРТИЈА 3: Услуге осигурања возила од аутоодговорности
1. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра
Назив и седиште
бр. понуђача
понуђача из групе
понуђача
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ul.Trg
1
Pavla Stojkovića 7A Niš
ĐENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.
2
Beograd poslovna jedinica Požarevac
ul.Toplička 2 Požarevac

Назив и седиште
подизвођача

3

DDOR Novi Sad poslovno mesto Bor ul.
Đorđa Vajferta 3 Bor

4

SAVA OSIGURANJE DOO ul.Nemanjina
br.33G Kruševac

5

TRIGLAV OSIGURANJE ADO zastupništvo
Bor ul.Danila Kiša 2/26

6

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
poslovnica Bor ul.Nikole Pašića 58 Bor

2. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Понуда понуђача SAVA OSIGURANJE DOO ul.Nemanjina br.33G Kruševac је неприхватљива јер је изнад
процењене вредности за ту партију. Понуђена цена је 1.185.434,67 без пореза.
Понуда понуђача TRIGLAV OSIGURANJE ADO zastupništvo Bor ul.Danila Kiša 2/26 је неприхватљива јер
је изнад процењене вредности за ту партију. Понуђена цена је 1.000.159,00 без пореза.
3. Мишљење Комисије о поднетој само једној понуди:
______/______________________________________________________________________
4. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама:
Понуда понуђача SAVA OSIGURANJE DOO ul.Nemanjina br.33G Kruševac је неприхватљива јер је изнад
процењене вредности за ту партију. Понуђена цена је 1.185.434,67 без пореза.
Понуда понуђача TRIGLAV OSIGURANJE ADO zastupništvo Bor ul.Danila Kiša 2/26 је неприхватљива јер
је изнад процењене вредности за ту партију. Понуђена цена је 1.000.159,00 без пореза.
5. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора за партију 3: Услуге осигурања возила од аутоодговорности
је најнижа укупна премија“
6. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора за партију 3: Услуге
осигурања возила од аутоодговорности.
Елементи критеријума: Најнижа
Понуђена укупна
Рок плаћања:
понуђена цена
Рок важења понуде
премија
Назив понуђача
DDOR Novi Sad poslovno mesto
60 дана од дана
Приликом
Bor ul. Đorđa Vajferta 3 Bor
завршетка отварања закључења сваке
682.462,00
понуда
појединачне полиса
осигурања
DUNAV OSIGURANJE A.D.O.
65 дана од дана
Приликом
BEOGRAD poslovnica Bor
завршетка отварања закључења сваке
738.224,00
ul.Nikole Pašića 58 Bor
понуда
појединачне полиса
осигурања
60 дана од дана
Приликом
WIENER STADTISCHE
завршетка отварања закључења сваке
OSIGURANJE ul.Trg Pavla
783.905,95
понуда
појединачне полиса
Stojkovića 7A Niš
осигурања
ĐENERALI OSIGURANJE
90 дана од дана
Приликом
SRBIJA a.d.o. Beograd poslovna
завршетка отварања закључења сваке
906.080,00
jedinica Požarevac ul.Toplička 2
понуда
појединачне полиса
Požarevac
осигурања
7. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је за партију 3: Услуге осигурања возила од аутоодговорности
најповољнија понуда понуђача DDOR Novi Sad poslovno mesto Bor ul. Đorđa Vajferta 3 Bor, те
предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
8. Подизвођач:

Понуђач је навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача ___________/_________, са седиштем
у __________/__________, ул. ___________/_________, бр. ___/__.
Део/делови уговора који/које ће подизвођач извршити:
_________________/______________________________
Партија 4: Услуга осигурања стакала на теретним и теретним- радним возилима
1. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра
Назив и седиште
Назив и седиште
бр. понуђача
понуђача из групе
подизвођача
понуђача
ĐENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.
1
Beograd poslovna jedinica Požarevac
ul.Toplička 2 Požarevac
SAVA OSIGURANJE DOO ul.Nemanjina
2
br.33G Kruševac
3

TRIGLAV OSIGURANJE ADO zastupništvo
Bor ul.Danila Kiša 2/26

4

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
poslovnica Bor ul.Nikole Pašića 58 Bor

2. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Понуда понуђача SAVA OSIGURANJE DOO ul.Nemanjina br.33G Kruševac је неприхватљива јер је изнад
процењене вредности за ту партију. Понуђена цена је 328.050,00 без пореза.
Понуда понуђача ĐENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. Beograd poslovna jedinica Požarevac ul.Toplička
2 Požarevac је неприхватљива јер је изнад процењене вредности за ту партију. Понуђена цена је
270.540,00 без пореза.
3. Мишљење Комисије о поднетој само једној понуди:
______/______________________________________________________________________
4. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама:
Понуда понуђача SAVA OSIGURANJE DOO ul.Nemanjina br.33G Kruševac је неприхватљива јер је изнад
процењене вредности за ту партију. Понуђена цена је 328.050,00 без пореза.
Понуда понуђача ĐENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. Beograd poslovna jedinica Požarevac ul.Toplička
2 Požarevac је неприхватљива јер је изнад процењене вредности за ту партију. Понуђена цена је
270.540,00 без пореза.
5. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора за Партија 4: Услугу осигурања стакала на теретним и теретним- радним
возилима је најнижа укупна премија“
6. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора за Партију 4: Услуга
осигурања стакала на теретним и теретним- радним возилима
Елементи критеријума: Најнижа
Понуђена
Рок плаћања:
понуђена цена
Рок важења понуде
укупна премија
Назив понуђача
65 дана од дана
Приликом закључења
DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
183.967,20
завршетка
сваке појединачне
poslovnica Bor ul.Nikole Pašića 58 Bor
отварања понуда полиса осигурања
90 дана од дана
Приликом закључења
TRIGLAV OSIGURANJE ADO
200.160,00
завршетка
сваке појединачне
zastupništvo Bor ul.Danila Kiša 2/26
отварања понуда полиса осигурања
7. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је за Партија 4: Услуга осигурања стакала на теретним и теретнимрадним возилима најповољнија понуда понуђача DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
poslovnica Bor ul.Nikole Pašića 58 Bor, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
8. Подизвођач:

Понуђач је навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача ___________/_________, са седиштем
у __________/__________, ул. ___________/_________, бр. ___/__.
Део/делови уговора који/које ће подизвођач извршити:
_________________/______________________________
Партија 5:Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица
1. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра
Назив и седиште
Назив и седиште
бр. понуђача
понуђача из групе
подизвођача
понуђача
ĐENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.
1
Beograd poslovna jedinica Požarevac
ul.Toplička 2 Požarevac
SAVA OSIGURANJE DOO ul.Nemanjina
2
br.33G Kruševac
3

TRIGLAV OSIGURANJE ADO zastupništvo
Bor ul.Danila Kiša 2/26

4

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
poslovnica Bor ul.Nikole Pašića 58 Bor

5

DDOR Novi Sad poslovno mesto Bor ul.
Đorđa Vajferta 3 Bor

2. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
/
3. Мишљење Комисије о поднетој само једној понуди:
______/______________________________________________________________________
4. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама:
/
5. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора за Партију 5:Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица је
најнижа укупна премија“
6. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора за Партију 5:Услуга
колективног осигурања радно ангажованих лица
Елементи критеријума: Најнижа
понуђена цена
Назив понуђача

DDOR Novi Sad poslovno mesto Bor ul.
Đorđa Vajferta 3 Bor

Понуђена
Рок и услови плаћања: Рок важења понуде
укупна премија

14.437,00

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
18.050,00
poslovnica Bor ul.Nikole Pašića 58 Bor

Плаћање у 12 једнаких
месечних рата, без
камате, на основу
уредно достављених
рачуна.
Рок плаћања је 15
дана од дана пријема
исправно
испостављеног рачуна
Плаћање у 12 једнаких
месечних рата, без
камате, на основу
уредно достављених
рачуна.
Рок плаћања је 16
дана од дана пријема

60 дана од дана
завршетка отварања
понуда

65 дана од дана
завршетка отварања
понуда

TRIGLAV OSIGURANJE ADO
zastupništvo Bor ul.Danila Kiša 2/26

28.603,00

SAVA OSIGURANJE DOO ul.Nemanjina
br.33G Kruševac

21.168,00

ĐENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.
Beograd poslovna jedinica Požarevac
ul.Toplička 2 Požarevac

38.493,00

исправно
испостављеног рачуна
Плаћање у 12 једнаких
месечних рата, без
камате, на основу
уредно достављених
рачуна.
Рок плаћања је 45
дана од дана пријема
исправно
испостављеног рачуна
Плаћање у 12 једнаких
месечних рата, без
камате, на основу
уредно достављених
рачуна.
Рок плаћања је 15
дана од дана пријема
исправно
испостављеног рачуна
Плаћање у 12 једнаких
месечних рата, без
камате, на основу
уредно достављених
рачуна.
Рок плаћања је 30
дана од дана пријема
исправно
испостављеног рачуна

90 дана од дана
завршетка отварања
понуда

91 дан од дана
завршетка отварања
понуда

90 дана од дана
завршетка отварања
понуда

7. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је за Партију 5:Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица
најповољнија понуда понуђача DDOR Novi Sad poslovno mesto Bor ul. Đorđa Vajferta 3 Bor, те
предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
8. Подизвођач:
Понуђач је навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача ___________/_________, са седиштем
у __________/__________, ул. ___________/_________, бр. ___/__.
Део/делови уговора који/које ће подизвођач извршити:
_________________/______________________________
Партија 6:Услуга осигурања опште одговорности
1. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра
Назив и седиште
бр. понуђача
понуђача из групе
понуђача
SAVA OSIGURANJE DOO ul.Nemanjina
1
br.33G Kruševac
2

Назив и седиште
подизвођача

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
poslovnica Bor ul.Nikole Pašića 58 Bor

2. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Понуда понуђача SAVA OSIGURANJE DOO ul.Nemanjina br.33G Kruševac је неприхватљива јер је изнад
процењене вредности за ту партију. Понуђена цена је 154.392,62 без пореза.
3. Мишљење Комисије о поднетој само једној понуди:
______/______________________________________________________________________
4. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама:

