НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно комунално предузеце “3.октобар” Бор
Адреса: 7.Јули 60
Датум: 28.03.2017.године
Број:32/10
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
РЕДНИ БРОЈ 32/2017
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партију 1: Услуга колективног осигурања запослених и лица радно
ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима од последица незгоде понуђачу
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD filijala Niš ul.Trg Pavla Stojkovića 7A Niš, понуда
број: V од 28.03.2017.године, код наручиоца заведена под бројем: 904 од 28.03.2017. године.
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партију 2:Услуга осигурања имовине понуђачу ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ
АДО заступништво Бор ул.Данила Киша 6/26, понуда број: IV од 28.03.2017.године, код наручиоца
заведена под бројем: 903 од 28.03.2017. године.
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партију 3: Услуге осигурања возила од аутоодговорности понуђачу ДДОР
НОВИ САД пословно место Бор ул.Ђорђа Вајферта 3 Бор, понуда број: I од 28.03.2017.године, код
наручиоца заведена под бројем: 898 од 28.03.2017. године.
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партију 4: Услуга осигурања стакала на теретним и теретним- радним
возилима понуђачу Компанија Дунав осигурање АДО Пословница Бор ул.Николе Пашића 58 Бор,
понуда број: II од 28.03.2017.године, код наручиоца заведена под бројем: 901 од 28.03.2017. године.
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партију 5: Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица понуђачу
Компанија Дунав осигурање АДО Пословница Бор ул.Николе Пашића 58 Бор, понуда број: II од
28.03.2017.године, код наручиоца заведена под бројем: 901 од 28.03.2017. године.
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партију 6: Услуга осигурања опште одговорности понуђачу Компанија
Дунав осигурање АДО Пословница Бор ул.Николе Пашића 58 Бор, понуда број: II од 28.03.2017.године,
код наручиоца заведена под бројем: 901 од 28.03.2017. године.
Образложење
Наручилац је дана 18.03.2017.године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 32/2017.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
дана 18.03.2017. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 32/8
од 28.03.2017. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда,
датој у Извештају број 32/9 од 28.03.2017. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1.Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Услуга осигурања по партијама
Партија 1: Услуга колективног осигурања запослених и лица радно ангажованих по уговору о
привременим и повременим пословима од последица незгоде
Партија 2:Услуга осигурања имовине
Партија 3: Услуге 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; 66514110-Услуга
осиугурања моторних возила; 66515200-Услуга осигурања имовинe
Укупна процењена вредност набавке добра је износ од 2.000.000,00 дин. Без урачунатог пдв-а и
распоређено по партијама је за:

- партију 1) износ од 150.000,00 динара без урачунатог пдв-а
- партију 2) износ од 150.000,00 динара без урачунатог пдв-а
- партија 3) износ од 1.150.000,00 динара без урачунатог пдв-а
- партија 4) износ од 250.000,00 динара без урачунатог пдв-а
- партија 5) износ од 150.000,00 динара без урачунатог пдв-а
- партија 6) износ од 150.000,00 динара без урачунатог пдв-а
3 . Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:Јавна набавка мале вредности
32/2017, предмет набавке је услуга осигурања по партијама. Финансијска средства за спровођење ове
јавне набавке обезбеђена су у финансиском плану предузећа: Сопствена средства. Процењена
вртедност на годишњем нивоу је 2.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. Јавна набавка мале
вредности. Поступак је покренут у марту 2017.године, уговор ће бити закључен у априлу 2017.године..
Набавка се спроводи због потребе предузећа. Процена је извршена на основу анализе услуга које су
потребне за осигурање. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена за предметне услуге.
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:
______________________/______________________________________________________
Партија 1: Услуга колективног осигурања запослених и лица радно ангажованих по уговору о
привременим и повременим пословима од последица незгоде
1. У поступку јавне набавке за Партију 1 учествовало је 5 понуђача.
2. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача Назив и седиште понуђача
бр.
из групе понуђача
1.
2.
3.
4.
5.

Назив и седиште
подизвођача

ДДОР НОВИ САД пословно место Бор
ул.Ђорђа Вајферта 3 Бор
Компанија Дунав осигурање АДО Пословница
Бор ул.Николе Пашића 58 Бор
САВА ОСИГУРАЊЕ Београд ул.Булевар
војводе Мишића 51
ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО заступништво
Бор ул.Данила Киша 6/26
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO
BEOGRAD filijala Niš ul.Trg Pavla Stojkovića 7A
Niš

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:Понуда понуђача
САВА ОСИГУРАЊЕ Београд ул.Булевар војводе Мишића 51 је непотпуна јер понуђач није доставио
образац понуде за партију 1, доставио је само образац структуре цене. Понуђена цена је 130.636,80
без пореза.
4. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Елементи
Укупна цена
Рок и услови Рок важења Начин плаћања
критеријума:
годишње премије
плаћања
понуде
Најнижа понуђена за 197 запослених
цена
и 19 радно
ангажованом лицу
Назив понуђача
по уговору о
привременим и
повременим
пословима
динарима, без
пореза

WIENER
STADTISCHE
OSIGURANJE
50803,20
ADO BEOGRAD
filijala Niš ul.Trg
Pavla Stojkovića 7A
Niš

ТРИГЛАВ
58.480,00
ОСИГУРАЊЕ АДО
заступништво Бор
ул.Данила Киша
6/26

Плаћање у
12 једнаких
месечних
рата, без
камате, на
основу
уредно
достављених
60(број дана од
рачуна.
дана завршетка
Рок
отварања
вирмански
плаћања( не
понуда краћи од 15
најмање 60
дана) је 30
дана)
дана од дана
пријема
исправно
испостављен
ог рачуна,
али не и
дуже од 45
дана.
Плаћање у
12 једнаких
месечних
рата, без
камате, на
основу
уредно
достављених
рачуна.
Рок
плаћања( не
краћи од 15
дана) је 45
дана од дана
пријема
исправно
испостављен

60 (број дана вирмански
од дана
завршетка
отварања
понуда најмање 60
дана)

Начин на који
понуђач наступа

самостално

самостално

ог рачуна,
али не и
дуже од 45
дана.

Компанија Дунав
осигурање АДО
Пословница Бор 72.048,96
ул.Николе Пашића
58 Бор

Плаћање у
12 једнаких
месечних
рата, без
камате, на
основу
уредно
достављених
65(број дана од
рачуна.
дана завршетка
Рок
отварања
вирмански
плаћања( не
понуда краћи од 15
најмање 60
дана) је 16
дана)
дана од дана
пријема
исправно
испостављен
ог рачуна,
али не и
дуже од 45
дана.

самостално

ДДОР НОВИ САД
пословно место
102.059,00
Бор ул.Ђорђа
Вајферта 3 Бор

Плаћање у
12 једнаких
месечних
рата, без
камате, на
основу
уредно
достављених
60(број дана од
рачуна.
дана завршетка
Рок
отварања
вирмански
плаћања( не
понуда краћи од 15
најмање 60
дана) је 15
дана)вирмански
дана од дана
пријема
исправно
испостављен
ог рачуна,
али не и
дуже од 45
дана.

самостално

8. Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија констатује да је најповољнија понуда за Партију 1 понуда понуђача WIENER STADTISCHE
OSIGURANJE ADO BEOGRAD filijala Niš ul.Trg Pavla Stojkovića 7A Niš, те предлаже наручиоцу да њему
додели уговор.
9. 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. У поступку јавне набавке за Партију 2 учествовало је 2 понуђача.
2. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача Назив и седиште понуђача
бр.
из групе понуђача
1.
2.

Назив и седиште
подизвођача

Компанија Дунав осигурање АДО Пословница
Бор ул.Николе Пашића 58 Бор
ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО заступништво
Бор ул.Данила Киша 6/26

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:/
4. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Елементи
Укупна премија за Рок и услови Рок важења Начин плаћања Начин на који
критеријума:
осигурање
плаћања
понуде
понуђач наступа
Најнижа понуђена
имовине
цена
ЈКП“3.октобар“Бор
у динарима без
Назив понуђача
пореза
ТРИГЛАВ
21.724,00
ОСИГУРАЊЕ АДО
заступништво Бор
ул.Данила Киша
6/26

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

60(број дана вирмански
од дана
завршетка
отварања
понуда најмање 60
дана)

самостално

дуже од 45 дана.

Компанија Дунав
осигурање АДО
Пословница Бор 35.962,44
ул.Николе Пашића
58 Бор

Плаћање у 12
једнаких
месечних рата,
без камате, на
основу уредно
достављених
рачуна.

65(број дана
од дана
завршетка
отварања вирмански
Рок плаћања( не
понуда краћи од 15
дана) је 16 дана најмање 60
дана)
од дана пријема
исправно
испостављеног
рачуна, али не и
дуже од 45 дана.

самостално

8. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је најповољнија понуда за Партију 2 понуда понуђача ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ
АДО заступништво Бор ул.Данила Киша 6/26, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
9. 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. У поступку јавне набавке за Партију 3 учествовало је 3 понуђача.
2. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача
бр.
1.
2.
3.

Назив и седиште
понуђача из групе
понуђача

Назив и седиште
подизвођача

ДДОР НОВИ САД пословно место Бор ул.Ђорђа
Вајферта 3 Бор
Компанија Дунав осигурање АДО Пословница Бор
ул.Николе Пашића 58 Бор
ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО заступништво Бор
ул.Данила Киша 6/26

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда
4. Мишљење Комисије о поднетој само једној понуди:
______/______________________________________________________________________
5. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама:

6. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Елементи
Укупан износ премија за Рок и услови
Рок важења
критеријума:
услугу осигурања возила уз
плаћања
понуде
Најнижа понуђена
примену бонус-малус
цена
система без пореза
ЈКП“3.октобар“Бор у
Назив понуђача
динарима без пореза

ДДОР НОВИ САД
пословно место
Бор ул.Ђорђа
Вајферта 3 Бор

Компанија Дунав
осигурање АДО
Пословница Бор
ул.Николе Пашића
58 Бор

ТРИГЛАВ
ОСИГУРАЊЕ АДО
заступништво Бор
ул.Данила Киша
6/26

Начин на који понуђач
наступа

708.268,00

Приликом
закључења
сваке
појединачне
полисе
осигурања

60 (број дана од самостално
дана завршетка
отварања понуда
- најмање 60
дана)

731.058,00

Приликом
закључења
сваке
појединачне
полисе
осигурања

65 (број дана од самостално
дана завршетка
отварања понуда
- најмање 60
дана)

1.108.349,00

Приликом
закључења
сваке
појединачне
полисе
осигурања

90(број дана од
дана завршетка самостално
отварања понуда
- најмање 60
дана)

8. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је најповољнија понуда за Партију 3 понуда понуђача ДДОР НОВИ САД
пословно место Бор ул.Ђорђа Вајферта 3 Бор, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
9. 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. У поступку јавне набавке за Партију 4 учествовало је 2 понуђача.
2. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача
бр.

Назив и седиште
понуђача из групе
понуђача

Назив и седиште
подизвођача

1.
2.

Компанија Дунав осигурање АДО Пословница Бор
ул.Николе Пашића 58 Бор
ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО заступништво Бор
ул.Данила Киша 6/26

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда/
4. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Елементи
Укупан износ премија Рок и услови
Рок важења
критеријума:
за услугу осигурања
плаћања
понуде
Најнижа понуђена стакла на теретним и
цена
теретним-радним
возилима у динарима
Назив понуђача
без пореза

Начин на који понуђач
наступа

Компанија Дунав
осигурање АДО
Пословница Бор 158.130,00
ул.Николе Пашића
58 Бор

Приликом
закључења
сваке
појединачне
полисе
осигурања

65(број дана од самостално
дана завршетка
отварања понуда
- најмање 60
дана)

ТРИГЛАВ
ОСИГУРАЊЕ АДО
заступништво Бор 198.260,00
ул.Данила Киша
6/26

Приликом
закључења
сваке
појединачне
полисе
осигурања

90(број дана од самостално
дана завршетка
отварања понуда
- најмање 60
дана)

8. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је најповољнија понуда за Партију 4 понуда понуђача Компанија Дунав
осигурање АДО Пословница Бор ул.Николе Пашића 58 Бор, те предлаже наручиоцу да њему додели
уговор.
Партија 5: Услуга колективног осигурања радно ангажованих лица
1. У поступку јавне набавке за Партију 5 учествовало је 4 понуђача.
2. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача
бр.
1.
2.
3.

ДДОР НОВИ САД пословно место Бор ул.Ђорђа
Вајферта 3 Бор
Компанија Дунав осигурање АДО Пословница Бор
ул.Николе Пашића 58 Бор
САВА ОСИГУРАЊЕ Београд ул.Булевар војводе
Мишића 51

Назив и седиште
понуђача из групе
понуђача

Назив и седиште
подизвођача

4.

ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО заступништво Бор
ул.Данила Киша 6/26

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда
/
4. Мишљење Комисије о поднетој само једној понуди:
______/______________________________________________________________________
5. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама:
/
6. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Елементи
Укупан износ
Рок и
критеријума:
премија осигурања услови
Најнижа понуђена
за колективно
плаћања
цена
осигурање радно
ангажованих лица
Назив понуђача ((1)+(2)) у динарима
без пореза
Компанија Дунав 21.660,00
осигурање АДО
Пословница Бор
ул.Николе Пашића
58 БорДОО
МЕТАЛКА БОР ул.
Пензионерска 3

Рок важења
понуде

Начин плаћања

Плаћање у 65(број дана од вирмански
12
дана завршетка
једнаких
отварања
месечних
понуда рата, без
најмање 60
камате, на
дана)
основу
уредно
достављен
их рачуна.
Рок
плаћања(
не краћи
од 15
дана) је 16
дана од
дана
пријема
исправно
испостављ
еног
рачуна,

Начин на који
понуђач наступа

самостално

али не и
дуже од 45
дана.
Плаћање у
12
једнаких
месечних
рата, без
камате, на
основу
уредно
достављен
их рачуна.
ДДОР НОВИ САД
пословно место
28.350,00
Бор ул.Ђорђа
Вајферта 3 Бор

ТРИГЛАВ
30.720,00
ОСИГУРАЊЕ АДО
заступништво Бор
ул.Данила Киша
6/26

60(број дана од
Рок
дана завршетка
плаћања(
отварања
вирмански
не краћи
понуда од 15
најмање 60
дана) је 15
дана)
дана од
дана
пријема
исправно
испостављ
еног
рачуна,
али не и
дуже од 45
дана.
Плаћање у 60(број дана од вирмански
12
дана завршетка
једнаких
отварања
месечних
понуда рата, без
најмање 60
камате, на
дана)
основу
уредно
достављен
их рачуна.
Рок
плаћања(
не краћи
од 15
дана) је 45
дана од
дана
пријема
исправно
испостављ
еног
рачуна,
али не и
дуже од 45

самостално

самостално

дана.
Плаћање у
12
једнаких
месечних
рата, без
камате, на
основу
уредно
достављен
их рачуна.
САВА
ОСИГУРАЊЕ
Београд
ул.Булевар
војводе Мишића
51

40.320,00

60(број дана од
Рок
дана завршетка
плаћања(
отварања
вирмански
не краћи
понуда од 15
најмање 60
дана) је 15
дана)
дана од
дана
пријема
исправно
испостављ
еног
рачуна,
али не и
дуже од 45
дана.

самостално

8. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је најповољнија понуда за Партију 5 понуда понуђача Компанија Дунав
осигурање АДО Пословница Бор ул.Николе Пашића 58 БорДОО МЕТАЛКА БОР ул. Пензионерска 3, те
предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
Партија 6: Услуга осигурања опште одговорности
1. У поступку јавне набавке за Партију 6 учествовало је 1 понуђач.
2. Основни подаци о понуђачима:
Р.
Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача
бр.
1.

Назив и седиште
понуђача из групе
понуђача

Компанија Дунав осигурање АДО Пословница Бор
ул.Николе Пашића 58 БорДОО МЕТАЛКА БОР ул.
Пензионерска 3

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда
/
4. Мишљење Комисије о поднетој само једној понуди:

Назив и седиште
подизвођача

