Наручилац

ПУ “ НАТА ВЕЉКОВИЋ“

Адреса

Босанска 21, Крушевац

Број поступка

ЈНМВ 1.2.2/1/2017

Број одлуке

OД 1.2.2/1/2017

Датум

17.10.2017.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015 ), и Извештаја о стручној оцени понуда број И 1.2.2/1/2017, Директор
ПУ „Ната Вељковић“ Крушевац доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке услуга ЈНМВ 1.2.2/1/2017 – ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ
Понуђачу: „WIENER STADTISCHE“ ДОО , Ул. Трешњиног цвета 1, 11070НОВИ БЕОГРАД
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у
року од три дана од дана доношења.
Образложење
Наручилац је дана 29.09.2017.године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.2.2/1/2017, за јавну набавку услуга –
ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ, ознака из ОРН: 66512100- Услуге осигурања од незгода.
Истог дана је објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке,
и на интернет страници Установе www.nataveljkovic.edu.rs.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3
понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај у коме је констатовала
следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке:
Редни број јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке
(укупна, без ПДВ-а):
Назив партије:
Процењена вредност партије:

ОСИГУРАЊЕ ДЕЦЕ

ЈНМВ 1.2.2 /1/2017
571.430,00 дин
-

2) Основни подаци о понуђачима:
У поступку је учествовало 3 понуђача и то:
Компанија „Дунав осигурање“ адо
„Wiener stadtische“ osiguranje ado
„GENERALI“ osiguranje Srbija

3) Подаци о одбијеним понудама:
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број
понуде
4301

Назив или шифра понуђача
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“

4306

„GENERALI OSIGURANJE“

Разлог за одбијање:
Непотпуна понуда-недостају „општи,
посебни и допунски услови осигурања“
тражени конкурсном документацијом
Непотпуна понуда- понуђач је доставио
понуду без основних елемената

4) Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“.
Методологија за доделу бодова (пондера) за сваки елеменат критеријума је:

1. Висина осигуране суме за једно осигурано дете - смрт услед незгоде..........20 бодова
2. Висина осигуране суме за једно осигурано дете – инвалидитет.....................40 бодова
3. Висина осигуране суме за једно осигурано дете – прелом костију (једнократна
исплата).................................................................................................................40 бодова
Укупно (1+2+3)........................................................................100 бодова
Критеријум за оцењивање понуде је највише понуђена осигурана сума за једно
осигурано дете
Број бодова се рачуна по обрасцу за:
1. Осигурана сума - смрт услед незгоде:
Ц пон.
Број бодова= --------------- x 20
Ц маx

где је:

Ц маx = највиша понуђена осигурана сума
Ц пон = понуђена висина осигуране суме
2. Осигурана сума - инвалидитет :
Ц пон.
Број бодова= --------------- x 40
Ц маx

где је:

Ц маx = највиша понуђена осигурана сума
Ц пон = понуђена висина осигуране суме

3. Осигурана сума - Прелом костију ( једнократна исплата)
Ц пон.
Број бодова= --------------- x 40
Ц маx
где је:
Ц маx = највиша понуђена осигурана сума
Ц пон = понуђена висина осигуране суме
У случају да после оцењивања понуде две исправне и самосталне понуде
остваре једнак број бодова (пондера) наручилац ће међу њима изабрати понуду оног
понуђача који има већи број пондера на основу осигуране суме за инвалидитет.
5) РАНГ ЛИСТА понуђача :
Елементи
Висина осигуране суме за једно
критеријума
осигурано дете

Назив
понуђача
1. WIENER
STADTISCHE
OSIGURANJE
A.D.O.

Смрт услед
незгоде

Инвалидитет

Прелом
костију
(једнократна
исплата)

20,00

40,00

40,00

Укупан
број
бодова

100,00

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавне набавке, је констатовала да
је најповољнија понуда понуђача WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
A.D.O.Трешњиног цвета 1, 11070- НОВИ БЕОГРАД, МБ: 17456598, ПИБ: 102608229,
понуда бр. 4304 од 16.10.2017. године и предлаже наручиоцу доделу уговора.
Директор Установе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке , те је на
основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора .
Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки.

Директор :
Весна Живковић, спец.струк.васпитач

