АРХИВ ВОЈВОДИНЕ
НОВИ САД
ул.Дунавска 35.
БРОЈ: I 404-48/19-16
ДАНА: 22.април 2016.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГА)
РЕДНИ БРОЈ ЈН 02/16
набавка услуга : услуга осигурања имовине и возила Архива Војводине и осигурање
запослених Архива Војводине на период од годину дана
почев од 01. 05. 2016. године до 01. 05. 2017. године
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО
БЕОГРАД, ГФО НОВИ САД, Булевар Ословођења 3, понуда број: 84/2016 од 18.04. 2016године,
код наручиоца заведена под бројем I 404-48/13-16 од 22. априла 2016. године.
Образложење
Наручилац је дана 08. априла 2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности број: I 404-48/1-16, број ЈН 02/16.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца дана 13. априла 2016. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: I 404-48/17-16 од 22. априла 2016. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија)
је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број: I 404-48/18-16 од 22. априла
2016. године.
У напред наведеном извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

" 1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке је: набавка услуга : услуга осигурања имовине и возила Архива
Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од годину дана почев
од 01. 05. 2016. године до 01. 05. 2017. године
Услугом осигурања имовине обухваћено је следеће:
Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од пожара и других опасности
Осигурање машина од лома
Осигурање рачунарске технике
Осигурање покретне технике
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Осигурање стакла од лома
Осигурање опште одговорности из делатности
Осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде)
Добровољно здравствено осигурање запослених
Комбиновано осигурање моторних возила (ауто-каско)
Назив и ознака из општег речника набавки :
66510000 услуге осигурања
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 1.076.000,00 динара
Податак о апропријацији у буџету:
- буџетска средства , конто/позиција у финансијском плану : 421511,421512,421513,
421521,421523
Јавна набавка је предвиђена у плану набавки наручиоца за 2016. годину.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

2.

Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:

Редни број јавне набавке: ЈН 02/16 (1.2.1 у плану јавних набавки за 2016. годину)
Предмет набавке: набавка услуга : услуга осигурања имовине и возила Архива
Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од годину дана почев
од 01. 05. 2016. године до 01. 05. 2017. године
Износ планираних средстава за набавку: 1.076.000,00 динара без обрачунатог ПДВ .
Податак о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање: - буџетска
средства , конто/позиција у финансијском плану : : 421511,421512,421513, 421521,421523
Врста поступка набавке: Јавна набавка мале вредности
Оквирни датум покретања поступка: 08. април 2016. године
НАПОМЕНА:
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца дана 13. априла 2016. године.
Оквирни датум закључења уговора: Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци
достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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Понуђач ће бити позван да закључи уговор, сагласно члану 113 ст. 1 Закона о јавним
набавкама, осим у случају предвиђеном чл. 112. ст. 2. тачка 5 Закона о јавним набавкама.
Само потписан уговор, оверен печатом сматраће се званичном обавезом наручиоца
Оквирни датум извршења уговора: услуга осигурања имовине и возила Архива
Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од годину дана почев
од 01. 05. 2016. године до 01. 05. 2017. године

Начин плаћања: - Плаћање годишње премије услуга осигурања лица вршиће се у 12
месечних рата са роком доспећа фактуре до 30 дана.

3. Критеријум за доделу уговора:
Одлука о додели Уговора о јавној набавци услуга донеће се применом критеријума најнижа
понуђена цена.
Понуда чија је укупна цена већа од процењене цене сматраће се неприхватљивом.
Уколико две или више понуда имају исту цену, биће изабрана понуда оног Понуђача чији
проценат ажурности у решавању штета у 2014. години је већи.

4. Одступања од плана јавних набавки са образложењем:
Редни број јавне набавке у Плану јавних набавки је 1.2. 1

5. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке:
Поступак јавне набавке не спроводи се са другим наручиоцем.

6.

Благовремено, односно до 09. марта 2016. године до 10,00 часова примљена је 1
понуда, и то:
Ред.
бр.

Понуда
број

1.
I 404-48/13-16

Назив понуђача
(седиште)

КОМПАНИЈА ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ АДО
БЕОГРАД ГФО НОВИ
САД,Булевар Ословођења
3

Датум и
време
пријема
понуде
22.04.2016. у
09 ч и 27
минута

Понуда
правилно
затворена
ДА/НЕ

Примедба
Напомена

ДА

7. Неблаговремене понуде:
Комисија констатује да неблаговремених понуда није било
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8. Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда:
Комисија констатује да је отварању понуда приступила представница понуђача
"Дунав осиугурање" а.д.о. Београд ГФО Нови Сад, и то: Јелена Балаћ по овлашћењу
понуђача Компаније Дунав осигурање а.д.о. ГФО Нови Сад (број: 84/2016 од 18.04 2016.
године), евидентирано у Архиву Војводине под бројем: I 404-48/16-16

9. Имена других присутних лица:
Комисија констатује да отварању понуда нису присутна друга лица

10.

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, начин
на који понуђач наступа, понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из
понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати, рок
важења понуде (и по потреби други подаци из понуде), по редоследу пријема понуда:

РЕДНИ БРОЈ 1.
Подаци из понуде
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача

Број под којим је понуда заведена
Опција
понуде

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО
БЕОГРАД ГФО НОВИ САД,Булевар
Ословођења 3
Код наручиоца (Архив Војводине) заведена под
бројем I 404-48/13-16, а код понуђача под бројем
84/2016 од 18.04. 2016.године

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуде

Цена мора бити изражена у РСД.
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на премије осигурања, и
Цена
мора бити фиксна. У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти
мора бити урачунат у цену дату у понуди.
Захтеви
у
Навести одговарајуће захтеве, у складу са предметом јавне
погледу
набавке:
рока
- Услуга осигурања имовине и возила Архива Војводине и осигурање
запослених Архива Војводине на период од годину дана почев од 01. 05. 2016.
важења
године до 01. 05. 2017. године
уговора,
- Плаћање годишње премије услуга осигурања лица вршиће се у 12 месечних
начина,
рока
и рата са роком доспећа фактуре до 30 дана.
- Цена мора бити изражена у РСД.
услова
плаћања и Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на премије осигурања, и
мора бити фиксна. У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти
други
мора бити урачунат у цену дату у понуди.
захтеви
Образац 1 Понуда са подацима о понуђачу, достављена попуњена, потписана од стране
подацима о подизвођачу, уколико понуђач овлашеног лица понуђача и оверена печатом
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подноси понуду са подизвођачем , подаци о Понуђач наступа самостално.
учеснику у заједничкој понуди, уколико
понуду подноси група понуђача и податак о Понуђена премија осигурања имовине (укупно по
понуђеној цени (попуњена, потписана од свим ризицима), износи: 383.481, 64 дин. без пореза,
стране овлашћеног лица и оверена односно 401.350,72 дин. са порезом.
печатом).
Понуђена премија осигурања запослених (укупно по
свим ризицима), износи: 672.462,40 дин. без пореза,
Цена мора бити изражена у РСД.
Цена у понуди се исказује у динарима, са односно 672.462,40 дин. са порезом.
и без пореза на премије осигурања, и
мора бити фиксна. У случају да понуђач
даје попуст на понуђену цену, исти мора
бити урачунат у цену дату у понуди.

Образац 2 - Структура понуђене цене достављена попуњена, потписана од стране
(попуњена,
потписана
од
стране овлашеног лица понуђача и оверена печатом
овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом).
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА БЕЗ ПОРЕЗА
Цена мора бити изражена у РСД.
ПО СВИМ РИЗИЦИМА износи: 1.055.944,04
Цена у понуди се исказује у динарима, са динара без ПДВ-а
и без пореза на премије осигурања, и мора ПОРЕЗ НА ПРЕМИЈЕ НЕЖИВОТНИХ
бити фиксна. У случају да понуђач даје ОСИГУРАЊА износи: 17.869,08 динара
попуст на понуђену цену, исти мора бити УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА СА ПОРЕЗОМ
урачунат у цену дату у понуди.
ПО СВИМ РИЗИЦИМА износи: 1.073.813,12
динара са ПДВ-ом

Образац 3 - Изјава о разумевању и
прихватању
услова
из
конкурсне
достављен попуњен, потписан од стране овлашеног лица
документације (попуњена, потписана од понуђача и оверен печатом
стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом).
Образац 4 Изјаву понуђача о
испуњавању услова из чл. 75.. закона у
поступку јавне набавке мале вредности,
Изјава мора бити потписана од стране достављен попуњен, потписан од стране овлашеног лица
овлашћеног лица понуђача или сваког понуђача и оверена печатом
понуђача из групе понуђача (уколико
понуду подноси група понуђача) и оверена
печатом
Образац 5
- Изјаву подизвођача о
испуњавању услова из чл. 75. закона у
Понуђач наступа самостално
поступку јавне набавке мале вредности
Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом
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Образац 6 - Изјава о независној понуди.
Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица понуђача или сваког достављен попуњен, потписан од стране овлашеног
понуђача из групе понуђача (уколико лица понуђача и оверен печатом
понуду подноси група понуђача) и оверена
печатом
Образац 7 - Изјава о поштовању обавеза достављена попуњен, потписана од стране овлашеног
из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама. лица понуђача и оверен печатом
Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица понуђача или сваког
понуђача из групе понуђача (уколико
понуду подноси група понуђача) и оверена
печатом
Образац 8 Образац
трошкова
припреме понуде, мора бити потписана од
ДОСТАВЉЕН- без трошковних захтева
стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом (Ова Изјава није обавезна)
Образац 9 - Предлог уговора који мора
бити попуњен , оверен печатом и потписан достављен попуњен, потписан од стране овлашеног лица
од стране овлашћеног лица понуђача
понуђача и оверена печатом

10. Понуђач мора да испуњава и следеће
додатне услове:
Понуђач који учествује у поступку
предметне јавне набавке, мора испунити
дадатне услове за учешће у поступку јавне
набавке, дефинисане чл. 76. Закона о јавним
набавкама, и то:
1)
Наручилац
у
погледу
испуњености
финансијског - Достављен је Извештај
“Број штета по
капацитета као услова за
друштвима за осигурање у 2014. години” са веб
учествовање
у
поступку
сајта НБС (www.nbs.rs)-надзор осигурањапредметне
јавне
набавке
Пословање друштва за осигурање-годишњи
утврђује:
извештај
да понуђач на дан 31.12.2014. године
располаже апсолутном разликом између
- Достављена је оригинал Изјава (од 18.04.2016.)
гарантних резерви и маргине солвентности
КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД
у износу од најмање 1.500.000.000,00.
ГФО НОВИ САД,Булевар Ословођења 3 о ажурности у
решавању штета за 2014. годину

-

2)
Наручилац
у
погледу
испуњености
пословног
капацитета као услова за
учествовање
у
поступку
предметне
јавне
набавке
утврђује:
да понуђач има усаглашен систем
пословања са захтевима стандарда ISO

- Достављена Копија важећег сертификата о
усаглашености система квалитета са захтевима
стандарда ISO 9001:2008 чиме доказује да је његово
пословање усклађено са међународно признатим
системом квалитета који подразуме вршење услуга
стандардизованог нивоа
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9001:2008 чиме доказује да је његово
пословање усклађено са међународно
признатим системом квалитета који
подразуме
вршење
услуга
стандардизованог нивоа

-

3) Да понуђач има „Ажурност у
решавању штета у 2014.
години“ већу од 90%.
Ажурност у решавању штета биће
израчуната према следећој формули:

-

Достављено Мишљење овлашћеног актуара за
2014. годину

бр.решених штета 2014. +
бр.сторнираних и одбијених штета у 2014.
%аж --------------------------------------------------------- x 100
бр.резервисаних штета на крају 2013. +
бр. пријављених штета у 2014.

Доказивање
испуњености
додатних
услова:
- Извештај “Број штета по друштвима
за осигурање у 2014. години” са веб
сајта
НБС
(www.nbs.rs)-надзор
осигурања-Пословање друштва за
осигурање-годишњи извештај
-

Копија
важећег
сертификата
о
усаглашености система квалитета са
захтевима стандарда ISO 9001:2008

-

Мишљење овлашћеног
2014. годину

актуара

за

Комисија констатује да је према
достављеном Извештају – „Број штета
по друштвима за осигурање у 2014.
години“ понуђач КОМПАНИЈА ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД ГФО
НОВИ САД, Булевар ослобођења бр.3
има 96,76 % ажурност у решавању
штета у 2014. години , односно има
ажурност у решавању штета у 2014.
години већу од 90%
бр.решених штета 2014. +
бр.сторнираних и одбијених штета у 2014.
%аж --------------------------------------------------------- x 100
бр.резервисаних штета на крају 2013. +
бр. пријављених штета у 2014.

116.254 + 17.570
4.779 + 133.532

X 100 =

133.824
138.311

X 100 = 96,76аж

7

Констатује се да је Понуђач доставио следећа
документа:
Остала достављена документа која је
понуђач доставио:
Испуњеност услова из подтачке 4.1 под
бројем 5)
да има важећу дозволу
надлежног
органа
за
обављање
делатности која је предмет јавне
набавке,
ако
је
таква
дозвола
предвиђена посебним прописом, доказује
се достављањем неоверене фотокопије
важеће дозволе за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом
(Дозвола за обављање делатности, која
је предмет јавне набавке, издата од
стране Народне банке Србије и Потврда
да Дозвола није престала да важи које је
понуђач у обавези да достави уз понуду).
По истом принципу доказе достављају и
подизвођач и понуђач који је члан групе
понуђача

Достављена је:
- Оригинал Изјава КОМПАНИЈА ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД ГФО НОВИ
САД,Булевар Ословођења 3 – доказивања
испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама, од 18.04.2016.

- Фотокопија Решења НБС Г.бр.2352 од
30.01.2009. године дозвола за обављање
делатности, која је предмет јавне набавке

- Потврда да Дозвола није престала да важи
које је понуђач у обавези да достави уз понуду
– достављена је копија Потврда Народне банке
Србије КГ бр.1367/1/16 УНФИ II-740/2/16 од
24.03.2016. године

Уочени недостаци у понуди: Недостатака нема.
Уз понуду су приложени попуњени сви тражени
обрасци и докази.
Понуда понуђача КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО
БЕОГРАД ГФО НОВИ САД,Булевар Ословођења 3: је
благовремена, одговарајућа и прихватљива.
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11. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
- Нема одбијених понуда

12.

Ранг листа прихватљивих понуда (прихватљива понуда је понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која
не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази
износ процењене вредности јавне набавке ) применом критеријума за доделу уговора:
Р. Назив и седиште понуђача/шифра
бр. понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а и са ПДВ-ом
Укупна цена за ЈН 02/16

УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА БЕЗ
ПОРЕЗА ПО СВИМ РИЗИЦИМА износи:
1.055.944,04 динара без ПДВ-а
ПОРЕЗ НА ПРЕМИЈЕ НЕЖИВОТНИХ
ОСИГУРАЊА износи: 17.869,08 динара
УКУПНА ГОДИШЊА ПРЕМИЈА СА
КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО
ПОРЕЗОМ ПО СВИМ РИЗИЦИМА
ГФО
НОВИ
САД,Булевар
1. БЕОГРАД
износи: 1.073.813,12 динара са ПДВ-ом
Ословођења 3

13. Одлука о додели Уговора о јавној набавци добара
У сагласности са стручном оценом понуда, како је напред наведено у овом извештају
Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД ГФО НОВИ САД,Булевар Ословођења 3, те предлаже наручиоцу да њему додели
уговор.

14. Подизвођач:
Понуђач наступа самостално
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