Основна школа „Јован Јовановић Змај“
ул. Школска бр. 3, 21208 Сремска Каменица
тел. 021/ 464-506
тел/факс 021/ 463-013
e-mail: jjzmajkamenica@gmail.com
jjzmajkamenica@mts.rs
Сајт школе: www.zmajevi.rs
Дел. број: 342
Датум: 10.4.2017.

т.р. 840-292660–95
ПИБ: 100803367
МБ:08066817

На основу члана 108. и члана 107 став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне
набавку за јнмв 3/17 број 341 од 7.4.2017. директор наручиоца ОШ Јован Јовановић Змај
Сремска Каменица, доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора
ОШ“Јован Јовановић Змај“ Сремска Каменица, као наручилац, у поступку јавне набавке бр.
3/17, Уговор о јавној набавци услуга: услуга осигурања лица (ученика и запослених) од
последица несрећног случаја, имовине и одговорности из делатности, додељује понуђачу
Миленијум осигурање, Бул. Михајла Пупина 10л, Нови Београд, деловодни број понуде
328 од 5.4.2017
Образложење
Наручилац је дана 28.3.2017.г. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 292-1 за јавну набавку услуга осигурања 3/17 и Решењем број 292-2 од
28.3.2017.г. именовао Комисију . За наведену јавну набавку наручилац је дана 28.3.2017.
године на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, објавио Позив за подношење
понуда број 292- 3 и Конкурсну документацију број 292-4. До истека рока за подношење понуда,
односно до 6.4.2017. до 10.00 ч, на адресу наручиоца поднето је 2 понуде. Неблаговремених
понуда није било. Комисија је дана 6.4.2017. у 12.00ч приступила отварању понуда и сачинила
записник о отварању понуда број 334 од 6.4.2017.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом. Извештајем је утврђено следеће:
. Назив и адреса наручиоца
ОШ »Јован Јовановић Змај» Сремска Каменица, Школска 3.
2. Предмет и вредност уговора о јавној набавци
а) Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга - услуга осигурања лица (ученика
и запослених) од последица несрећног случаја, имовине и одговорности из делатности
3. Подаци из плана набавке који е односе на предметну јавну набавку
а) Извор средстава: буџет Града Новог Сада за 2017. и 2018.г. годину. Реализација јавне
набавке у 2018.г. врши се у складу са пројекцијом финансијског плана ГУ за образовање и
Финансијским планом школе за 2018.г.
б) Позиција- конто: 4125- финансијског планa Наручиоца
4. Процењена вредност јавне набавке 755.061,00 са порезом (чланом 25 Закона о ПДВ-у на
премију осигурања се не плаћа пдв, изузев премије осигурања имовине где је порез 5%)

5. По Јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана 28.3.2017. године, број 292-3
и Конкурсном документацијом број 292-4 од 28.3.2017., до дана 6.4.2017. до 10.оо ч достављене
су благовремено 2 понуде:

Ред.
бр

Назив или шифра
понуђача

Број под којим је
понуда заведена

Датум
Пријема

Час

1.

Миленијум осигурање,
Бул. Михајла Пупина

328

5.4.2017.

11.55ч

10л, Нови Београд
Wiener
2

Stadtische,

332
6.4.2017.
осигурање, Трешњиног
цвета 1, Београд
На понудама је јасно означено на коју се јавну набавку односе.

9.15

Неблаговремених понуда нема.
6. Назив понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
a) Као неодговарајуће одбијене су понуде понуђача:
б) Као неприхватљивe одбијенe су понуде понуђача: Wiener Stadtische, осигурање,
Трешњиног цвета 1, Београд, дел. број понуде 332 од 6.4.2017. Понуђена цена 2.065.297,40 без
пореза, односно 2.075.693,52 са порезом
Понуда је неприхватљива јер прелази процењену вредност јавне набавке

7. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача:

Ред.
Број
1.

Понуђач
Миленијум осигурање,
Бул. Михајла Пупина

Понуђена цена
без пдв
677.099,06 дин

Понуђена цена са пдв-ом

686.313,96 дин

10л, Нови Београд
8. Назив понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија за јавне набавке , по спроведеном оцењивању и рангирању понуда, констатује да је
најповољнију понуду дао понуђач Миленијум осигурање, Бул. Михајла Пупина 10л, Нови
Београд, заведена под деловодним бројем 328 од 5.4.2017. и предлаже наручиоцу његов
избор .
Понуђач је понуду дао као самосталну.

Директор наручиоца је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније
понуде, те је на основу овлашћења из члана 107 став 3 и члана 108. Закона о јавним набавкама,
донео одлуку као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
1)објавити на Порталу јавних набавки
2)документацији јн 3/17

Директор школе
Александра Ћирић

