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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (даље Закон), члана 66. Став3.
Тачка 7). Статута Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“ и Извештаја о стручној
оцени понуда број 337 од 24.05.2017 године, доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга
ЈНМВ број 3/2017 ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ (ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ),
ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ И ЛИЦА (УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ) ОД ПОСЛЕДИЦА
НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА

Додељује се уговор понуђачу GENERALI OSIGURANJE SRBIJA а.д.о.
,Нови Сад, Булевар ослобођења 76, са понуђеном ценом 1.463.886,00
динара (без пореза), број понуде 2/17/2023 од 22.05.2017 године за јавну
набавку мале вредности: за пружање услуга осигурања имовине (објеката

и опреме), одговорности из делатности и лица (ученика и запослених)
од последица несрећног случаја , заведену код наручиоца под дел. бројем
333 од 24.05.2017 године, оцењена као једина понуда, исправна и одговарајућа.
Усваја се извештај о стручној оцени понуда број 337 од 24.05.2017.
године који је сачинила Комисија за јавну набавку образована решењем број
307 од 12.05.2017.године.

Образложење
Наручилац је дана 12.05.2017 године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број 304, набавка услуга осигурања имовине (објеката и

опреме), одговорности из делатности и лица (ученика и запослених) од
последица несрећног случаја , ЈН МВ 3/2017.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација, број 305 објављени су
на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца, дана 15.05.2017. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о
отварању понуда број 336 од 24.05.2017 године Комисија за јавну набавку је приступила
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 337 од
24.05.2017.године који је наручилац усвојио.
I.

Предметна јавна набавка планирана је Годишњим планом набавки и Финансијским
планом Школе за 2017. годину, а средства за реализацију исте су обезбеђена у
износу од 1.509.883,00 динара у који је укључен порез од 5% на премију
осигурања имовине) у буџету Града Новог Сада за 2017. годину на конту 4215.
Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2017 годину у делу јавних набавки
услуга, под редним бројем1.2.1. Процењена вредност јавне набавке износи
1.509.883,00 динара.
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III. Наручилац је прибавио понуде од следећих понуђача:

Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра
понуђача

Датум
пријема

Час

333

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA.
Нови Сад, Булевар ослобођења 76

24.05.2017 године

09:00

Неблаговремених понуда нема.
IV. Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности спровела је
поступак јавног отварања понуда за предметну јавну набавку дана 24.05.2017 године.
Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности је дана
24.05.2017 године саставила извештај о стручној оцени понуда, у коме је констатовала
следеће:
Предмет и вредност уговора о јавној набавци
а) Предмет уговора о јавној набавци је набавка мале вредности набавка услуга
осигурања имовине (објеката и опреме), одговорности из делатности и лица
(ученика и запослених) од последица несрећног случаја;
б) Процењена вредност јавне набавке мале вредности износи 1.829.000,00
динара.
в) Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
г) Комисија је оценила исправне понуде:

1.
333

-

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA.
Нови Сад, Булевар ослобођења 76

24.05.2017 године 09:00

Датум пријема понуде: 24.05.2017. године у 09:00 часова
Број под којим је понуда заведена: 333, број понуде: 2/17/2023 од
22.05.2017. године;
Матични број: 17198319
Цена из понуде: 1.463.886,00 динара без пореза
Цена са порезом: 1.504.169,00 динара са порезом

Понуђач је доставио прилоге и доказе уз понуду који су тражени у позиву за
достављање понуда и конкурсној документацији.
Понуда је благовремена, исправна и одговарајућа.
III. Критеријум за доделу уговора, односно за оцењивање понуда је
„најнижа понуђена цена“

Комисија констатује да је по критеријуму најнижа понуђена цена, једина
исправна и одговарајућа понуда понуђача GENERALI OSIGURANJE SRBIJA
a.d.o.Нови Сад, Булевар ослобођења 76, са понуђеном ценом 1.463.886,00
динара (без пореза) и предлаже да се уговор о јавној набавци додели
наведеном понуђачу.
Понуђач је понуду дао самостално.
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Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за спровођење поступка
јавне набавке мале вредности о избору најповољније понуде, те је донело одлуку као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу, у
року од 5 дана од дана пријема исте .

Достављено:
1. Понуђачу

Директор школе
др Матић Станко
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