РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број 404-8/11-20-8
28.07.2020. године
Београд
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и члана 74 и 75. Правилника о набавкама,
генерални секретар Народне скупштине Републике Србије доноси,

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ MАЛЕ ВРЕДНОСТИ (УСЛУГЕ), ЈНМВ бр. 11/20

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ следећим понуђачима:
За Партију 1: АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., Београд, Рузвелтова 16, број 01-573 од 17.07.2020.године,
код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/11-20-5 од 20.07.2020. године.
За Партију 2: „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ ADO, Београд, Владимира Поповића 8, број 2020670-51 од 16.07.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/11-20-3 од
20.07.2020. године.
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од
три дана од дана њеног доношења.
Образложење
Наручилац је дана 25.06.2020. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 03 број 4048/11-20 за набавку услугa - Осигурање имовине и лица у Народној скупштини Републике Србије,
ЈНMВ бр. 11/20, ради закључења уговора за предметну јавну набавку, за партију 1 и партију 2.
Наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну набавку објавио на
Порталу јавних набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су три понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 03 број
404-8/11-20-6 од 20.07.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и
израдила Извештаја о стручној оцени понуда 03 број 404-8/11-20-7 од 27.07.2020. године, у коме је
констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке ЈНМВ број 11/20 су услуге – Осигурање имовине и лица у Народној
скупштини Републике Србије.
Назив и ознака из ОРН: 66510000 - услуге осигурања
Предмет јавне набавке обликован је у две партије и то:
Партија 1 – осигурање имовине у Народној скупштини Републике Србије
Назив и ознака из ОРН: 66510000 - услуге осигурања
Партија 2 - осигурање лица у Народној скупштини Републике Србије
Назив и ознака из ОРН: 66510000 - услуге осигурања

1 од 5

2. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а):
Процењена вредност јавне набавке укупно je 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, а по партијама:
Партија 1 - процењена вредност 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.
Партија 2 - процењена вредност 3.500.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Дана 10.07.2020. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
4.

Укупан број поднетих понуда и основни подаци о понуђачима:
Благовремено, до дана 20.07.2020. године, до 10,00 часова, пристигле су понуде следећих
понуђача:

Број под којим је
понуда заведена
03 бр. 404-8/11-20-3
Понуда бр. 1

Понуђач
(назив, улица , број и место)

датум
пријема

час
пријема

Партија/е

„GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ ADO
Београд, Владимира Поповића 8

16.07.2020.

13,30

2

03 бр. 404-8/11-20-4
Понуда бр. 2

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.
Главна филијала осигурања Београд 1,
Београд, Македонска 4

20.07.2020.

8,50
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03 бр. 404-8/11-20-5
Понуда бр. 3

АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Београд, Рузвелтова 16

20.07.2020.

9,32

1

Назив понуђача и основни подаци о понуђачима:
Понуђач: „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ ADO, Београд, Владимира Поповића 8, матични број
17198319, ПИБ100001175;
Понуђач: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Главна филијала осигурања Београд 1,
Београд, Македонска 4, матични број 07046898, ПИБ100001958;
Понуђач: АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., Београд, Рузвелтова 16, матични број
17176471, ПИБ
100000563.
Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 20.07.2020. године, у
просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 11,00 часова, о
чему је састављен Записник 03 број 404-8/11-20-6.
6. Критеријум за оцењивање понуда:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“премија.
7. Анализа понуда, неважећа понуда, понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање
и понуђена цена тих понуда:
7.1. Партија 1 – Oсигурањe имовине
За Партију 1 понуду су доставили следећи понуђачи:
1) КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Главна филијала осигурања Београд 1, Београд,
Македонска 4
2) АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., Београд, Рузвелтова 16
Након разматрања понуда Комисија је утврдила следеће:


Да је понуда понуђача КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Главна филијала осигурања
Београд 1, Београд, Македонска 4, број 700/1 од 17.07.2020. године, код наручиоца заведена
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под бројем 03 број 404-8-/11-20-4 од 20.07.2020. године, одговарајућа али прелази износ
процењене вредности предметне партије.
Прегледом понуде коју је доставио понуђач КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Главна
филијала осигурања Београд 1, Београд, Македонска 4, утврђено је да је понуда за партију 1 у
целини припремљена у складу са техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и да садржи
све доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама коју су предвиђени конкурсном документацијом.
Понуђена укупна цена понуде износи: 2.141.577,82 динара без пореза.


Да је понуда понуђача АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., Београд, Рузвелтова 16, број 01-573 од
17.07.2020.године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/11-20-5 од 20.07.2020.
године, одговарајућа али прелази износ процењене вредности предметне партије.
Прегледом понуде коју је доставио понуђач АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., Београд, утврђено је да је
понуда за партију 1 у целини припремљена у складу са техничком спецификацијом, захтевима
наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних услова из
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама коју су предвиђени конкурсном документацијом.
Понуђена укупна цена понуде износи: 1.900.195,15 динара без пореза.
У фази стручне оцене понуда, наручилац је утврдио да су обе понуде за Партију 1 одговарајуће
али да прелазе износ процењене вредности. Анализом тржишта, у фази стручне оцене понуда,
наручилац је дошао до сазнања да се цена (премија) осигурања имовине Народне скупштине
Републике Србије увећала због повећаног ризика услед недавних демонстрација (од 0814.07.2020. године) које су довеле до оштећења имовине Народне скупштине Републике Србије
(Зграде Дома НСРС), што је утицало на повећање укупне цене осигурања и незаинтересованости
понуђача да учествују у предметном поступку јавне набавке због увећаног ризика.
Сходно горе наведеном, а на основу члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама (наручилац
може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности
јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим
одговарајућим понудама веће од процењене вредности набавке) и услед расположивих
финансијских средстава за ову набавку, наручилац прихвата понуде које су одговарајуће али
прелезе износ процењене вредноати и као такве их оцењује као прихватљиве.
Рангирање понуда за Партију 1:

Ранг

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Укупна цена у
динарима
без пореза

1.

03 бр. 404-8/11-20-5
Понуда бр. 3

АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.
Београд, Рузвелтова 16

1.900.195,15

2.

03 бр. 404-8/11-20-4
Понуда бр. 2

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.
Главна филијала осигурања Београд 1,
Београд, Македонска 4

2.141.577,82

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је за Партију 1 – Осигурања имовине,
најповољнија понуда број 01-573 од 17.07.2020.године, код наручиоца заведена под бројем 03
број 404-8-/11-20-5 од 20.07.2020. године, коју је поднео понуђач АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.,
Београд, Рузвелтова 16, у висини од 1.900.195,15 динара без пореза.
Комисија је предложила наручиоцу да уговор за Партију 1
понуђачу АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., Београд, Рузвелтова 16.
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– Осигурање имовине, додели

7.2. Партија 2 – Осигурање лица
За Партију 2 понуду су доставили следећи понуђачи:
1) „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ ADO, Београд, Владимира Поповића 8
2) КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Главна филијала осигурања Београд 1
Након разматрања понуда Комисија је утврдила следеће:


Да је понуда понуђача „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ ADO, Београд, Владимира
Поповића 8, број 2020-670-51 од 16.07.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број
404-8-/11-20-3 од 20.07.2020. године, одговарајућа и прихватљива у складу са одредбама члана
3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Прегледом понуде коју је доставио понуђач „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ ADO, Београд,
Владимира Поповића 8, утврђено је да је понуда у целини припремљена у складу са техничком
спецификацијом, захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност
обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени
конкурсном документацијом.
Понуђена укупна цена, износи 3.335.387,02 динара без пореза.

 Да је понуда понуђача КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Главна филијала осигурања
Београд 1, Београд, Македонска 4, број 700/2 од 17.07.2020. године, код наручиоца заведена под
бројем 03 број 404-8-/11-20-4 од 20.07.2020. године, одговарајућа али и неприхватљива, у складу
са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Разлози за одбијање понуде:
Понуђач je доставио понуду која прелази износ процењене вредности предметне партије.
Понуђена цена одбијене понуде:
Понуђена укупна цена износи 4.349.822,40 динара без пореза.

Рангирање прихватљивих понуда за Партију 2:

Ранг

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Укупна цена у
динарима
без пореза

1.

03 бр. 404-8/11-20-3
Понуда бр. 1

„GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ ADO
Београд, Владимира Поповића 8

3.335.387,02

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је за Партију 2 – Осигурање лица,
најповољнија понуда број 700/2 од 17.07.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 03
број 404-8-/11-20-4 од 20.07.2020. године, коју је поднео понуђач „GENERALI OSIGURANJE
SRBIJA“ ADO, Београд, Владимира Поповића 8, у висини од 3.335.387,02 динара без пореза.
Комисија је предложила наручиоцу да уговор за Партију 2 – Осигурање лица, додели понуђачу
„GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ ADO, Београд, Владимира Поповића 8.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору
најповољније понуде за предметне партије и на основу законског овлашћења донело одлуку о
закључењу уговора као у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
___________________________
Срђан Смиљанић

Доставити
 Одељењу за буџетске и финансијскорачуноводствене послове
 Писарници
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