Наручилац
Адреса
Место
Број јавне набавке
Број извештаја
Датум

Филозофски факултет
у Нишу
Улица Ћирила и
Методија број 2.
Ниш
У01-2019
149/11-01
07.06.2019.

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. 149/10-01 од 06.06.2019. године), деканица Филозофског факултета у Нишу доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, у поступку јавне набавке услуга
осигурања студената за школску 2019/20. годину по критеријуму економски најповољнија понуда,
следећег понуђача:

“GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ a.d.o. Beograd – Regionalni centar Niš.

Образложење

Наручилац је дана 15.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка бр. 149/2-01
за јавну набавку мале вредности услуга – услуга осигурања студената за школску 2019/20. годину
ЈНМВ број У01-2019.
Средства потребна за јавну набавку предвиђена су:
* Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“ бр. 95 од
08.12.2018. године);
* Финансијским планом Факултета (бр. 409/1-3-01 од 20.12.2018. године);
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* Планом јавних набавки Факултета (бр. 409/1-4-01 од 20.12.2018. 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 15.04.2019. 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
28.05.2019. године у 13,00 часова, а окончан је истог дана у 13,10 часова.
Отварању понуда присуствовао је овлашћени представник понуђача “GENERALI
OSIGURANJE SRBIJA“ a.d.o. Beograd – Regionalni centar Niš.
Дана, 29.05.2019. године понуђу “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд – Главна
филијала осигурања Ниш, достављен је путем поште Записник о отварању понуда.
Обе 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. 149/10-01 од 06.06.2019. године, Комисија за
јавне набавке констатовала је следеће:

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Набавка услуге осигурања студената од
последица несрећног случаја за
школску 2019/20. годину

Редни број јавне набавке

ЈНМВ број У01-2019

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

708.000 динара
708.000 динара
849.600 динара
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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:
Најповољнија понуда биће изабрана 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

5 бодова

6.

Болнички дан

5 бодова

УКУПНО:

100 бодова

МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА ВРЕДНОСНИХ ЕЛЕМЕНАТА:
1) Бодови за напред наведене осигуране ризике (ставке 1 и 2) биће израчунати на другу
децималу користећи следећу формулу – 30 пондера по осигураном ризику:
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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) биће 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 наведени осигурани ризик (ставка 4) биће 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

4) Бодови за напред наведене осигуране ризике (ставке 5 и 6) биће израчунати на другу
децималу користећи следећу формулу – 5 пондера по осигураном ризику:
Ponuđena osigurana suma (u dinarima)
Or = ______________________________________ x 5, максимално 5 пондера.
Najviša osigurana suma (u dinarima)
Or – осигурани ризик
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Назив понуђача
1

2

Понуђена цена

Број пондера

Напомена

Трајни инвалидитет

480.000,00

28,80

(max. 30 pondera)

Смрт услед незгоде

240.000,00

28,80

(max. 30 pondera)

Трошкови лечења услед незгоде

21.600,00

4,32

(max. 20 pondera)

Прелом костију (једнократна исплата)

3.840,00

7,68

(max. 10 pondera)

Дневна накнада

100,00

5

(max. 5 pondera)

Болнички дан

141,00

1,76

(max. 5 pondera)

УКУПНО (пондера):

76,36

(max. 100 pondera)

Трајни инвалидитет

500.000,00

30

(max. 30 pondera)

Смрт услед незгоде

250.000,00

30

(max. 30 pondera)

Трошкови лечења услед незгоде

100.000,00

20

(max. 20 pondera)

5.000,00

10

(max. 10 pondera)

Дневна накнада

100,00

5

(max. 5 pondera)

Болнички дан

400,00

5

(max. 5 pondera)

УКУПНО (пондера):

100

(max. 100 pondera)

“ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд –
Главна филијала осигурања Ниш

“GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“
a.d.o. Beograd – Regionalni centar Niš

Прелом костију (једнократна исплата)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

* Понуђач “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ a.д.o. Београд – Главна филијала осигурања
Ниш - понудио је исту суму осигурања као и најповољнији понуђач код 1 (једне) категорије
осигурања и остварио укупно: 76,36 пондера.

* Понуђач “GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ a.d.o. Beograd – Regionalni centar
Niš - понудио је највеће суме осигурања код 5 (пет) категорија осигурања и исту суму осигурања
са другим понуђачем код 1 (једне) категорије осигурања и остварио укупно: 100 пондера.

РЕЗИМЕ:

Ранг листа понуђача - према критеријуму економски најповољнија понуда:
Ред.
број

Назив понуђача

1.

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

2.

“ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд – Главна филијала
осигурања Ниш

Број пондера
100
76,36

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 домаћа 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.

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија за јавну набавку након стручне оцене понуда (полазећи од задатих
критеријума у избору економски најповољније понуде и напред наведеног рангирања понуђача)
констатује да је најповољнију понуду у поступку набавке услуга осигурања студената за школску
2018/19. годину дао понуђач
“GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ a.d.o. Beograd – RC Južna Srbija, Glavna filijala Niš
и предлаже наручиоцу његов избор.
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