Назив наручиоца: ОШ,,Мома Станојловић''
Брoj: 815
Датум : 13.11.2020.године
Адреса: Кнеза Михаила 40
Крагујевац
Директор ОШ,,Мома Станојловић'' у Крагујевцу, Рајица Ковачевић, на основу члана 107. став
3. и члана 108. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник Републике Србије“, број
124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набаку од 30.07.2020.године,
доноси
ОД ЛУКУ
о додели уговора
1.На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градска управа за заједничке
послове број 404-192/20-XXVI-2 од 25.06.2020.године, у предмету јавне набавке број 1.2.4
(уписује наручилац): Услуга осигурања имовине (назив и ознака из општег речника
набавки: ОРН: 66515200 – услуге осигурања имовине ), уговор се додељује понуђачу:
Компанија “Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Крагујевац,улица Бранка
Радичевића бр.3 , Крагујевац, матични број: 07046898, ПИБ: 100001958; у складу са понудом
број 151707/2020 од 29.07.2020.године.
.
О б р а з л о ж е њ е
Градска управа за заједничке послове као Tело за централизоване јавне набавке, у складу
са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и
68/15), спровела je отворени поступак број 1.2.9/20, Услуга осигурања имовине, са циљем
закључења оквирног споразума са једним добављачем , на период важења од годину дана.
Позив за достављање понуда објављен је дана 26.06.2020.године. на Порталу јавних
набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs). Измена
позива објављена је дана 24.07.2020. године на Порталу јавних набавки, (portal.ujn.gov.rs),
интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).
Процењена вредност јавне набавке износи: 15.084.296.00 динара (без урачунатог ПДВ-а),
Процењена вредност јавне набавке – Услуга осигурања имовине ОШ,,Мома Станојловић'' у
Крагујевцу (назив наручиоца) износи: 33.333,00 динара (уписати износ из плана јавних
набавки).
Уговорена вредност за Услугу осигурања имовине за ОШ ,,Мома Станојловић'' у Крагујевцу
(назив наручиоца ) на основу понуде број 151707/2020 од 29.07.2020.године износи
24.780,65 динара без ПДВ- а.
Подаци из извештаја о стручној оцени понуде:
Основни подаци о понуђачу:
01. Компанија “Дунав осигурање” а.д.о. Главна филијала осигурања Крагујевац, улица
Бранка Радичевића бр.3 , Крагујевац, матични број: 07046898, ПИБ: 100001958; Понуда број
1517072/2020 од 29.07.2020.године.
Основни елементи понуде:
Цена услуге: 7.293.226,72 динара + ПДВ 364.661,34 што укупно износи 7.657.888,06 динара

-услови плаћања: Појединачни наручилац ће уговорену цену пружених услуга плаћати
пружаоцу услуга у року - за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а између
субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана пријема оверене и
потписане фактуре.
-рок важења понуде: 90 дана.
Стручна оцена понуда:
Приликом рачунске контроле у поступку стручне оцене понуде “Дунав осигурање” а.д.о.
комисија је констатовала да постоји рачунска грешка и да укупна цена , која је јавно
прочитана и записнички констатована у износу од 7.293.226,72, динара, без ПДВ-а , износи
7.294.448,94, динара без ПДВ-а , односно 7.659.171,38 са порезом и затражила додатно
појашњење понуде јер је у обрасцу техничке спецификације под редним бројем 16. Основна
школа“Драгиша Луковић Шпанац“ у табели у реду укупно (од 1 до 14) уписан је износ од
33.939,32 динара , а сабирањем ваших износа из реда укупно (од 16.1 до 16.3) добијен је
износ 30,939,31 динара.Код наручиоца под редним бројем 23 Основна школа „19 октобар“ у
табели у реду укупно (од 1 до 14) уписан је износ од 17.736,91 динара а сабирањем ваших
износа из реда укупно (23.1)добијен је износ 18,326,11 динара. Код наручиоца под редним
бројем 24 Основна школа „Доситеј Обрадовић“ у табели у реду укупно (од 1 до 14) уписан је
износ 54.596,65 динара а сабирањем ваших износа из из реда укупно (од 24.1 до 24.2)
добијен је износ 51.596,65 динара. Код наручиоца под редним бројем 29 Основна школа
„Ђура Јакшић“ у табели у реду укупно (од 1 до 14) уписан је износ 12.226,89 динара а
сабирањем ваших износа из реда укупно (29.1) добијен је износ 18.868,91 динара.
Комисија је, у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12; 14/15;68/15)затражила од понуђача да се у писаној форми сагласи са исправком
рачунске грашке до 31.07.2020.године до 10:00 часова.
Наручилац се дана 29.07.2020 године писменим путем изјаснио да је сагласан са исправком
рачунске грешке за понуду број 1.2.9/20 и да њихова понуда износи 7.294.448,94 динара без
ПДВ-а односно 7.659.171,38 са порезом.
.
Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да, на основу достављене
документације, понуђач Компанија “Дунав осигурање” а.д.о., испуњава обавезне и
додатне услове за учешће у поступку и да је понуда прихватљива.
На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА
Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора за јавну набавку - Услуга
осигурања имовине повређена права, може да покрене поступак за заштиту права у року од
пет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту
права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети захтев доставља се
доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун Буџета Републике
Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права.
ДИРЕКТОР
________________________
Рајица Ковачевић

