Наручилац

Адреса
Место
Број одлуке
Датум

Основна школа „ Доситеј Обрадовић“
Филипа Филиповића 3
21 000 Нови Сад
23
28.03.2017

На основу Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и
Извештаја о стручној оцени понуда број 22 од 15.03.2016., директор школе доноси:

О Д Л У КУ
о додели уговора
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда:
Generali Osiguranje Srbija a.d.o., Нови Сад,
Булевар Ослобођења 76
број понуде 21 од 27.03.2017. године
Образложење
Наручилац је дана 18.03.2017. године донео Одлуку о покретању ЈНМВ бр. 02-2017, за јавну
набавку:
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, РИЗИКА ДЕЛАТНОСТИ И
ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА по партијама за 2017 годину
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је сачинила записник бр 21 од
27.03.2017. о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 22 од 27.03.2017. године, Комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:
Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Назив и ознака из општег
речника набавки:

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, РИЗИКА ДЕЛАТНОСТИ И
ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА по партијама за 2017 годину
66510000- Услуге осигурања лица и осигурања
имовине

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) Партија 1
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) Партија 1
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) Партија 1
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) Партија 2
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) Партија 2
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) Партија 2

ЈНМВ 02-2017
31.019,71
30. 969,46
30. 969,46
584.119,14
554.623,38
582.354,55
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1) По јавном позиву и конкусној документацији објављеном на Порталу јавних набавки
дана 18.03.2017., благовремено тј. до дана 27.03.2017. до 11.00 часова примљена је 1
понуда:
Назив/име понуђача

1.

Благовремене понуде
Generali Osiguranje Srbija a.d.o. , Нови Сад

Неблаговремене понуде
-

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: НЕМА
3) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда
Партија 1. осигурање запослених лица
Смрт услед
Иинвалидитет
незгоде
250.000,00
500.000,00
УКУПНА ПРЕМИЈА без ПДВ
УКУПНА ПРЕМИЈА са ПДВ
Рок важења понуде
Плаћање прве рате у року од дана
Партија 2. осигурање имовине, објекта
и опреме и ризика делатности
Осигурање
Осигурање Осигурање
од ризика
рачунара
од опасности
пожара и
и
провалне
неких других рачунарске крађе и
опасности
опреме
разбојништва
101.078,56
83.030,46
70.310,57
УКУПНА ПРЕМИЈА без ПДВ
УКУПНА ПРЕМИЈА са ПДВ
Рок важења понуде
Плаћање прве рате у року од дана

Понуђач: Generali Osiguranje Srbija a.d.o. РЦ
Војводина, Нови Сад
Трошкови лечења Дневна накнада
5.000,00

18,00
30.969,46
30.969,46
31
45

Понуђач: Generali Osiguranje Srbija a.d.o.
РЦ Војводина, Нови Сад
Oсигурање Осигурање Осигурање
стакла од
машина од одговорности из
лома
лома
делатности за
штете причињене
трећим лицима
85.650,00
160.703,00
53.820,79
555.623,38
582.354,55
31
45

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда:
Generali Osiguranje Srbija a.d.o., Нови Сад,
Булевар Ослобођења 76
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о избору
најповољније понуде којом се понуда бр. 21 од 27.03.2017. године, усваја као најповољнија.
Чланом 107. Став 1.-Закона о јавним набавкама одређено је да је Наручилац дужан да у
поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Ставом 3.- истог члана, одређено је да, након спроведене стручне понуде, на основу
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Извештаја комисије за јавне набавке, Наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је
прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
Сходно члану 112. став 2. Тачка 1) ЗЈН-а наручилац ће закључити уговор са понуђачем у року
од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.
Ова одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у
року од три дана од дана доношења, сагласно члану 108. став 5. Закона.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може донети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана пријема
исте.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно,
електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену законом:
Рачун буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06, број модела 97 позив на број 03-016.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета републике Србије уплати
таксу у износу од 60.000,00 динара.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА:
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15; у даљем
тексту:ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о
уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151 став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе , у смислу члана 156. ЗЈН која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
(2) да преставња доказ о исвршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је
уплата таксе реализована, и датум када је уплата таксе била реализована);
(3) износ таксе из члана 156. Став 1. тачка 2. ЗЈН чија се уплата врши, износи 60.000,00
динара;
(4) број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) модел и позив на број:97 03-016;
(7) сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНМВ 02/2017 наручиоца ОШ „Доситеј
Обрадовић“ Нови Сад, Филипа Филиповића 3
(8) корисник:буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева ан заштиту права за Којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који
садржи и друге напред поменуте елементе, потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца
захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која
садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштитиу права (корисници
буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Директор школе
Станимир Паунић
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