аручилац
Адреса
Место

Завод за трансфузију крви Ниш
Ул Булевар др ЗоранаЂинђића 48
Ниш

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС“ број 124/2012,
14/15,68/15), директор Завода за трансфузију крви Нишдоноси :

ОДЛУКУ
о додели уговора
Завод за трансфузију крви Ниш, као наручилац за јавну набавку број ЈН 10/16 , додељује
уговор о јавној набавци услуге осигурања
За партију 1 –осигурање имовине понуђачу Dunav osiguranje ADO Николе Пашића 32а
18 000 Ниш Понуда заведена под бр 335 од 19.02.2016 године , са укупном премијом
осигурања 1.252.060,55 динара
За 2 партију –осигурање лица понуђачу UNIQA neživotno osiguranje ADO Милутина
Миланковића 134Г 11070 Београд чија је понуда заведена код наручиоца Завод за
трансфузију крви Ниш под бројем 325од 18.02.2016 године, са укупном премијом
сигурања 94,050,00 динара
За партију 3 –осигурање од болести и хирушких интервенција, понуђачу Winer Stadtjsche
osiguranje ADO Трг Павла Стојковића 7а 18 000 Ниш чија је понуда заведена код наручиоца
Завод за трансфузију крви Ниш под бројем 325од 18.02.2016 године са укупном
премијом сигурања 284.625,00 динара
За партију 4, понуђачу –осигурање возила Winer Stadtjsche osiguranje ADO Трг Павла
Стојковића 7а 18 000 Нишчија је понуда заведена код наручиоца Завод за трансфузију крви
Ниш под бројем 335 од 19.02.2016 год, са укупном премијом сигурања100.286,22 динара

Образложење
Наручилац је дана 10.02.2016 године донео одлуку о покретању јавне набавке у мале
вредности за јавну набавкуУслуга-осигурање ЈН бр 10/16
Подаци о јавној набавци:услуге –Осигурање
1.Редни број јавне набавке:10/16
2.Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка-услуге – Осигурање. Ознака из општег речника набавке : 66510000
3.Врста поступка јавне набавке :Јавнанабавка мале вредности
Набавка је обликована у више партија и то .
партија 1–осигурање имовине
партија 2 –осигурање лица
партија 3 –осигурање од болести и хирушких интервенција
партија 4–осигурање возила
4. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Набавка је предвиђена Планом набавки за 2016. годину . У делу услуге , ред број из Плана
набавки 1.2.1 Уговор се закључује на одређено време- до 28.02.2017
5.Врста поступка јавне набавке : јавна набака мале вредности
6.Процењена вредност јавне набавке: укупна процењена вредност набавке је
1.850.000,00динара без ПДВ-а
партија 1–осигурање имовине-процењена вредност -1.300.000,00динара
партија 2–осигурање лица- процењена вредност-100.000,00 динара
партија 3 –осигурање од болести и хирушких интервенција -процењена вредност300.000,00 динара
партија 4–осигурање возила - процењена вредност-150.000,00 динара
7.Евентуална одступања од плана набавки – нема одступања
Дана 19.02.2016 године у 10.30 часова, Комисија за јавне набавке спровела је поступак
јавног отварања понуда
Благовремено до 19.02.2016 године до 10,00 часова, пристигле су понуде понуђача
UNIQA neživotno osiguranje ADO Милутина Миланковића 134Г 11070 Београд
Понуда заведена под бр 325од 18.02.2016 у12.40ч
Dunav osiguranje ADO Николе Пашића 32а 18 000 Ниш
Понуда заведена под бр 335 од 19.02.2016 у 9.25, ч
Winer Stadtjsche osiguranje ADO Трг Павла Стојковића 7а 18 000 Ниш
Понуда заведена под бр 338од 19.02.2016 у09.54ч
Неблаговремних понуда није било
Након поступка јавног отварања понуда комисија је приступила стручној оцени понуда и
утврдила следеће

Партија 1-осигурање имовине
Укупан број поднетих понуда: 1 понудe
Основни подаци о понуђачима који су поднели понуде за предметну јавну набавку
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

Dunav osiguranje ADO Николе Пашића 32а 18 000
Ниш
Понуда заведена под бр 335 од 19.02.2016 у 9.25, ч
Матични број 07046897ПИБ 100001958
Вредност премије 1.252.050,55

Нема

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање: нема
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Назив/име понуђача
Dunav osiguranje ADO Николе Пашића
32а 18 000 Ниш

Понуђена цена (без ПДВ-а)
Вредност премије 1.252.050,55

Понуђач даје понуду самостално ,Понуда је одговарајућа и прихватљива јер испуњава све
услове предвиђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачуDunav osiguranje
ADO Николе Пашића 32а 18 000 Ниш, чија је понуда заведена код наручиоца Завод за
трансфузију крви Ниш под под бројем 335 од 19.02.2016 у 9.25, ч

Партија 2 -осигурање лица
Укупан број поднетих понуда: 2 понудe
Основни подаци о понуђачима који су поднели понуде за предметну јавну набавку
Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

UNIQA neživotno osiguranje ADO Милутина
Миланковића 134Г 11070 Београд
Понуда заведена под бр 325од 18.02.2016 у12.40ч
Матични број 20289414ПИБ 104990662
Вредност премије 94.050,00 дин
Dunav osiguranje ADO Николе Пашића 32а 18 000
Ниш
Понуда заведена под бр 335 од 19.02.2016 у 9.25, ч
Матични број 07046897ПИБ 100001958
Вредност премије 96.772,00 динара

Нема

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђач UNIQA neživotno osiguranje ADO Милутина Миланковића 134Г 11070 Београд
чија је понуда заведена под бројем 325од 18.02.2016год, понудио је укупну премију од
94.050,00 динара за осигурање лица , оцењена је као одговарајућа и прихватљива јер
испуњава све услове предвиђене Законом о јавним набавкама и конкурсном
докуметнадијом
Понуђач Dunav osiguranje ADO Николе Пашића 32а 18 000 Ниш чија је понуда заведена
под бројем 338од 19.02.2016 год ,понудио је укупну премију од 96.772,50 динара, за
осигурање лица , оцењена је као одговарајућа и прихватљива јер испуњава све услове
предвиђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом.
Ранг листа понуђача :
Назив/име понуђача
UNIQA neživotno osiguranje ADO Милутина
Миланковића 134Г 11070 Београд
Dunav osiguranje ADO Николе Пашића 32а
18 000 Ниш

Висина премије осигурања
94.050,00 дин
96.772,00 динара

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачуUNIQA neživotno
osiguranje ADO Милутина Миланковића 134Г 11070 Београд чија је понуда заведена код
наручиоца Завод за трансфузију крви Ниш подбројем 325од 18.02.2016 у12.40часова
Партија 3 –осигурање од тежих болести и хирушких интервенција
Укупан број поднетих понуда: 3 понудe
Основни подаци о понуђачима који су поднели понуде за предметну јавну набавку
Благовремене понуде
UNIQA neživotno osiguranje ADO Милутина
Миланковића 134Г 11070 Београд
Понуда заведена под бр 325од 18.02.2016 у12.40ч
Матични број 20289414ПИБ 104990662
Вредност премије 316.250,00
Dunav osiguranje ADO Николе Пашића 32а 18 000
Ниш
Понуда заведена под бр 335 од 19.02.2016 у 9.25, ч
Матични број 07046897ПИБ 100001958
Вредност премије 296.862,50
Winer Stadtische osiguranje ADO Трг Павла Стојковића
7а 18 000 Ниш
Понуда заведена под бр 338од 19.02.2016 у09.54ч
Матични број 17456598 ПИБ 102608229
Вредност премије 284.625,00

Неблаговремене понуде
Нема

Понуђач UNIQA neživotno osiguranje ADO Милутина Миланковића 134Г 11070 Београд
чија је понуда заведена под бројем 325од 18.02.2016год, понудио је укупну премију од
316.250,00 динара за осигурање од тежих болести и хирушких интервенција, оцењена је
као одговарајућа јер испуњава све захтеве из техничке спецификације , али је
неприхватљива у складу са чланом 3 став 1 тачка 33 Закона о јваним набавкама („
Службени гласник РС“ бр 124/12, 14/14 i 68/15) јер укупна процењена вредност
опредељена за предметну парију је 300.000,00дин
Понуђач Dunav osiguranje ADO Николе Пашића 32а 18 000 Ниш чија је понуда заведена
под бројем 338од 19.02.2016 год ,понудио је укупну премију од 296.862,50 динара, за
осигурање од тежих болести и хирушких интервенција, оцењена је као одговарајућа и
прихватљива јер испуњава све услове предвиђене Законом о јавним набавкама и
конкурсном документацијом.

Понуђач Winer Stadtische osiguranje ADO Трг Павла Стојковића 7а 18 000 Ниш
чија је понуда заведена под бројем 335 од 19.02.2016 год,понудио је укупну премију од
284.625,00 динара, за осигурање од тежих болести и хирушких интервенција, оцењена је
као одговарајућа и прихватљива јер испуњава све услове предвиђене Законом о јавним
набавкама и конкурсном документацијом.
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача :
Назив/име понуђача
Winer Stadtische osiguranje ADO Трг Павла
Стојковића 7а 18 000 Ниш
Dunav odiguranje ADO Николе Пашића 32а
18 000 Ниш
UNIQA neživotno osigurawe ADO Милутина
Миланковића 134Г 11070 Београд

Висина премије осигурања
Вредност премије 284.625,0
Вредност премије 296.862,50
Вредност премије 316.250,00

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачуWiner Stadtische
osiguranje ADO Трг Павла Стојковића 7а 18 000 Ниш чија је понуда заведена код
наручиоца Завод за трансфузију крви Ниш под бр325од 18.02.2016 у12.40часова
Партија 4 –осигурање возила
Укупан број поднетих понуда: 2 понудe
Основни подаци о понуђачима који су поднели понуде за предметну јавну набавку
Благовремене понуде
Dunav odsguranje ADO Николе Пашића 32а 18 000
Ниш
Понуда заведена под бр 335 од 19.02.2016 у 9.25, ч
Матични број 07046897ПИБ 100001958
Вредност премије 166.520,00
Winer Stadtische osiguranje ADO Трг Павла Стојковића
7а 18 000 Ниш
Понуда заведена под бр 338од 19.02.2016 у09.54ч
Матични број 17456598 ПИБ 102608229
Вредност премије 100.286,22

Неблаговремене понуде

Понуђач Dunav osiguranje ADO Николе Пашића 32а 18 000 Нишчија је понуда заведена
под бројем 335 од 19.02.2016год, понудио је укупну премију од 166.520,00 динара за
осигурање возила, оцењена је као одговарајућа јер испуњава све захтеве из техничке
спецификације , али је неприхватљива у складу са чланом 3 став 1 тачка 33 Закона о јваним
набавкама („ Службени гласник РС“ бр 124/12, 14/14 i 68/15) јер укупна процењена
вредност опредељена за предметну парију је 150.000,00дин
Понуђач Winer Stadtjsche osiguranje ADO Трг Павла Стојковића 7а 18 000 Ниш
чија је понуда заведена под бројем 335 од 19.02.2016 год, понудио је укупну премију од
100.286,22динара, за осигурање возила , оцењена је као одговарајућа и прихватљива јер
испуњава све услове предвиђене Законом о јавним набавкама и конкурсном
документацијом.
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача :
Назив/име понуђача
Winer Stadtische osiguranje ADO Трг Павла
Стојковића 7а 18 000 Ниш
Dunav osiguranje ADO Николе Пашића 32а
18 000 Ниш

Висина премије осигурања
Вредност премије 100.286,22
Вредност премије 166.520,00

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачуWiner Stadti sche
osiguranje ADO Трг Павла Стојковића 7а 18 000 Нишчија је понуда заведена код наручиоца
Завод за трансфузију крви Ниш под бројем 335 од 19.02.2016 год
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања
на портал Управе за јавне набавке .
Завод за трансфузију крви Ниш
Директор
_________________________
Др Весна Кнежевић

