Наручилац
Адреса
Место
Број јавне набавке
Број извештаја
Датум

Филозофски факултет
у Нишу
Улица Ћирила и
Методија број 2.
Ниш
У01-2016
226/16-01
15.07.2016.

На основу члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда
бр. 226/15-01 од 15.07.2016. године, декан Филозофског факултета у Нишу доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда, у поступку јавне набавке услуга
осигурања студената за школску 2016/2017. годину по критеријуму економски најповољнија
понуда, следећег понуђача:

“GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ a.d.o. Beograd – RC Južna Srbija, Niš

Образложење
Наручилац је дана 06.07.2016. године донео Одлуку о покретању поступка бр. 226/2-01
за јавну набавку мале вредности услуга – услуга осигурања студената за школску 2016/17. годину
ЈНМВ број У01-2016.
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
* Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину;
* Финансијским планом Факултета бр. 413/1-2 од 30.12.2015. године;
* Планом јавних набавки Факултета бр. 413/1-3 од 30.12.2015. године на позицији бр. 1
у оквиру секције Услуге.
За наведену јавну набавку Наручилац је објавио Позив и Конкурсну документацију на
порталу Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/) и интернет страници Наручиоца
(http://www.filfak.ni.ac.rs/) дана 06.07.2016. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су 2 (две) понуде.
Сходно члану 102. Закона о јавним набавкама понуђачима који су доставили своје
понуде непосредно Наручиоцу, издата је потврда о пријему понуде, са уписаним датумом,
временом пријема (сат и минут), као и деловодним бројем под којим је понуда заведена код
Наручиоца.
Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда спроведен је након истека рока за подношење понуда, дана
15.07.2016. године у 13,00 часова, а окончан је истог дана у 13,10 часова.
Отварању понуда су присуствовали овлашћени представници понуђача - “ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ“ a.д.o. Београд – Главна филијала осигурања Ниш и “GENERALI OSIGURANJE
SRBIJA“ a.d.o. Beograd – RC Južna Srbija, Niš.
Две достављене понуде су благовремене, исправне, одговарајуће и прихватљиве.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке je приступила стручној
оцени понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 226/15-02 од 15.07.2016. године, Комисија за
јавне набавке констатовала је следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Набавка услуга осигурања студената од
последица несрећног случаја за
школску 2016/2017. годину

Редни број јавне набавке

ЈНМВ број У01-2016

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

980.000 динара
980.000 динара
1.176.000 динара

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је понуда
заведена
/

Подносилац понуде
/

Разлози за одбијање понуде
/

3) Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
Ранг листа понуђача, у случају примене критеријума економски најповољнија понуда,
извршиће се узимајући у обзир следеће елементе критеријума за вредновање:
1) однос између највеће и најниже понуђене суме осигурања не сме да буде већи од 30
пута код прве две категорије ризика - трајни инвалидитет услед незгоде и смрт услед
незгоде, у супротном ће понуда бити одбијена као неисправна.
Најповољнија понуда ће се изабрати у складу са следећим критеријумом: укупно 100
пондера.
Редни број

Предмет осигурања

Број бодова

1.

Трајни инвалидитет

30 бодова

2.

Смрт услед незгоде

30 бодова

3.

Трошкови лечења услед незгоде

20 бодова

4.

Прелом костију (једнократна исплата)

10 бодова

5.

Дневна накнада

10 бодова

УКУПНО:

100 бодова

МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА ВРЕДНОСНИХ ЕЛЕМЕНАТА:
1) Бодови за напред наведене осигуране ризике (ставке 1 и 2) ће бити израчунати на
другу децималу користећи следећу формулу – 30 пондера по осигураном ризику:

Ponuđena osigurana suma (u dinarima)
Оr = ______________________________________ x 30, максимално 30 пондера.
Najviša osigurana suma (u dinarima)

Оr – осигурани ризик

2) Бодови за напред наведени осигурани ризик (ставка 3) ће бити израчуната на другу
децималу користећи следећу формулу – 20 пондера по осигураном ризику:
Ponuđena osigurana suma (u dinarima)
Оr = ______________________________________ x 20, максимално 20 пондера.
Najviša osigurana suma (u dinarima)
Оr – осигурани ризик

3) Бодови за напред наведене осигуране ризике (ставке 5 и 6) ће бити израчунати на
другу децималу користећи следећу формулу – 10 пондера по осигураном ризику:
Ponuđena osigurana suma (u dinarima)
Or = ______________________________________ x 10, максимално 10 пондера.
Najviša osigurana suma (u dinarima)
Or – осигурани ризик
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Назив/име понуђача
“ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ a.д.o. Београд
– Главна филијала осигурања Ниш

Понуђена цена

Број пондера

Напомена

Трајни инвалидидет

800.000,00

26,67

(max. 30 pondera)

Смрт услед незгоде

400.000,00

24

(max. 30 pondera)

Трошкови лечења

50.000,00

2,54

(max. 20 pondera)

Прелом кости (једнократна исплата)

8.000,00

10

(max. 10 pondera)

50,00

3,33

(max. 10 pondera)

УКУПНО (пондера):

66,54

(100 pondera)

Трајни инвалидидет

900.000,00

(max. 30 pondera)

Смрт услед незгоде

500.000,00

30
30

(max. 30 pondera)

Трошкови лечења

393.400,00

20

(max. 20 pondera)

5.000,00

6,25

(max. 10 pondera)

150,00

10

(max. 10 pondera)

УКУПНО (пондера):

96,25

(100 pondera)

Дневна накнада

2

“GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“
a.d.o. Beograd – RC Južna Srbija, Niš

Прелом кости (једнократна исплата)
Дневна накнада

* Понуђач, “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ a.д.o. Београд – Главна филијала осигурања
Ниш - понудио је највећу суму осигурања код 1 (једне) категорије осигурања и остварио укупно:
66,54 пондера.
* Понуђач, “GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ a.d.o. Beograd – RC Južna Srbija,
Niš - понудио је највеће суме осигурања код 4 (четири) категорије осигурања и остварио укупно:
96,25 пондера.

Комисија за јавну набавку, приликом вредновања и рангирања понуда понуђача, узела
је у обзир и члан 86. став 1. Закона о јавним набавкама, који се тиче давања предности за домаће
понуђаче и добра. Разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног
понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача је већа од 5 у корист понуде страног
понуђача.

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија за јавну набавку мале вредности, после стручне оцене понуда, полазећи од
напред наведеног и задатих критеријума у избору економски најповољније понуде, констатује да
је најповољнију понуду дао понуђач

“GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ a.d.o. Beograd – RC Južna Srbija, Niš

и предлаже наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Назив/име подизвођача

Не

X
Део уговора који ће реализовати подизвођач

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору
најповољније понуде по критеријуму економски најповољнија понуда и додели уговора, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу:

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE “GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ULICA VLADIMIRA POPOVIĆA BR. 8, PIB: 100001175,
MB: 17198319

