Питање:

О д г о в о р:
1. За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач образац Спецификације
моторних возила, која је саставни део конкукрсне документације, од стране 34 до
стране 183 од 220, у оквиру табела за Партију 1 и Партију 2, у делу који се односи на
износе појединачних премија осигурања по возилу (колоне број 12,13 и 14), попуни
или ручно или електронски.
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„GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ a.d.o.
БЕОГРАД
Владимира Поповића 8
Предмет: Појашњење конкурсне документације
У отвореном поступку централизоване јавне набавке број 4/2016, чији је предмет
набавка услуга осигурања возила, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на Захтев заинтересованог
лица од 13.04.2016. године, достављамо следећи:

Одговор
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Број: 404-02-733/2016-01
Датум: 06.05.2016. године
Београд, Немањина 22-26

ља/јс

З А П И С Н И К
O ОТВАРАЊУ ПОНУДА
По поступку: ОТВОРЕНОМ, ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА
УСЛУГА, РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ
Управа за заједничке послове републичких органа, као тело за
централизоване јавне набавке на основу члана 49, члана 53. став 1. и члана 68. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Уредбе о
Управи за заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“, број 63/2013),
Уредбе о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и
спровођењу поступка јавне набавке од стране управе за заједничке послове републичких
органа као тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 93/15),
Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове
републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ број
12/2015) и Претходног обавештења од 05.02.2016. године спроводи отворени поступак
централизоване јавне набавке број 4/2016, чији је предмет набавка услуга осигурања
возила.
Назив и ознака из општег речника: Услуге осигурања моторних возила
66514110-0.
Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка у отвореном
поступку, ради закључења оквирног споразума.
Оквирни споразум ће се закључити са једним понуђачем за сваку партију
појединачно, на период од 2 године.
Предмет јавне набавке обликован је по партијама са укупном процењеном
вредношћу од 83.188.033,59 динара без ПДВ-а, која по партијама износи:
Број и назив партије

Процењена
вредност

Партија 1

Обавезно осигурање
возила

55.633.603,54

Партија 2

Каско осигурање возила

27.554.430,05

Назив и ознака из општег
речника

66514110-0. Услуге
осигурања моторних
возила.
66514110-0. Услуге
осигурања моторних
возила.

Поступак отварања понуда одржан је дана 06.05.2016. године са почетком у
10,30 часова, у Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, II
спрат, Свечана сала.
За предметну јавну набавку Наручилац jе дана 28.04.2016. године, објавио
Позив за подношење понуде и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, на
интернет страници Наручиоца и објавио Позив на Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа.
Отварање понуда спроводи Комисија за јавну набавку у следећем саставу:
1) Драган Радовановић, председник
2) Зоран Танасијевић, заменик члана
3) Љубица Антић, члан
Oтварању понуда присуствује овлашћени представник понуђача и то:
Ред.
бр.
1.

Понуђач

Име и презиме

Пуномоћје
број

Компанија „ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о, ГФО моторних
возила, Македонска 4, Београд

Љубомир Зец

1681-3/2016 од
05.05.2016.

Благовремено, до дана 06.05.2016. године, до 10,00 часова, понудe су
доставили следећи понуђачи и то:

Ред.
бр.
1

Датум
пријема
3

Назив понуђача

2.

Понуда заведена

4

5

06.05.2016.

9,10

404-02-733/2016-01-01

06.05.2016.

9,25

404-02-733/2016-01-02
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„ДДОР НОВИ САД“ а.д.о, Булевар
Михајла Пупина 8, Нови Сад
Компанија „ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о, ГФО моторних
возила, Македонска 4, Београд

1.

Час

Понуђачи су за набавку услуга осигурања возила, понудили следећу укупну
цену (висину премије) изражену у динарима без ПДВ-а и то:

Ред.
бр.

Понуђач

Број понуде

Партија 1

Партија 2

1

2

3

4

5

025-16 од
05.05.2016.

60.783.972,00

34.098.984,00

1681/2016 од
05.05.2016.

51.204.252,00

27.668.472,85

1.

„ДДОР НОВИ САД“ а.д.о,
Булевар Михајла Пупина 8,
Нови Сад

2.

Компанија „ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о, ГФО
моторних возила, Македонска
4, Београд

На отварању понуда прочитани су приложени докази о испуњености услова
који су садржани у достављеним понудама, а Комисија за јавну набавку ће након детаљног
прегледања и разматрања понуда, извршити стручну оцену понуда.

Овлашћени представник понуђача није имао примедбе на поступак отварања
понуда.
Поступак отварања понуда завршен је у 10,50 часова.

Присутном овлашћеном представнику
понуђача уручен је Записник о отварању
понуда што својим потписом потврђује:

Компанија „ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.
Љубомир Зец

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:

Драган Радовановић, председник

Зоран Танасијевић
, заменик члана
Љубица Антић, члан
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