РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД KPAJbEBO
ГРА.ДСКА УПРАВА
Број : 1407/20
Датум: 24.8.2020. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 14/1 5 и
68/15), члана 46. и 54. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и набавке на које
се не примењује Закон о јавним набавкама у Градској управи града Краљева, број 3805/15 од 31.
12.2015. године и Извештаја Комисије зајавне набавке број 404-37-4/20-VII од 20.8.2020. године,
начелник Градске управе града Краљева, као одговорно лице наручиоца, доноси:

ОдлукУ
о додели уговора
1. Градска управа града Кра.љева, као наручилац, у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН
број 404-37/20-VII набавке услуге осигурање запослених и имовине за 2020. годину по партијама
и то: Партија I- Осигурање запослених (осигурање од последица несреl=iног случаја и осигурање
за случај тежих болести и хируршких интервенција), Партија II - Осигурање имовине (осигурање
зграде и осигурање канцеларијске опреме) и Партија III — Осигурање путничких моторних возила
(обавезно, ауто каско и осигурање путника у возилу, осигурање од ауто-одговорности за штете
причињене трећим лицима), за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца Уговор о
јавној набавци ДОДЕЈbУЈЕ као најповољнијем понуђачу по критеријуму најниже понуђене цене:
-за Партију I- Осигурање запослених (осигурање од последица кесреli
- ног случаја и

осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција) понуђачу „Generali Osigurnje
Srbija" а.д.о. Београд, улица Владимира Поповиfiа број 8. Београд 11070 (ПЈ Краљево,улица
Цара Душана број 47. Краљево 36000) ПИБ 100001175 матични број 17198319, на основу
прихваћене понуде заведене код понуђача под бројем 79678/2020 дана 19.8.2020. године, а код
Наручиоца под бројем ЈН 404-37-1/20-VII дана 19.8.2020. године, за укупно понуђену цену услуге
осигурања запослених у износу од 689.976,00 динара без пореза и са порезом,јер је ова услуга
ослобођења пореза,
-за Партију II - Осигурање имовине (осигурање зграде и осигурање канцеларијске опреме)
понуђачу Компанија „Дунав осигурање" а.д.о. Главна филијала осигурања Краљево,
Октобарских Жртава 14. Краљево 36000, ПИБ 100001958 матични број 07046898, на основу
прихваl=iене понуде заведене код понуђача под бројем 165757 дана 17.08.2020. године, а код
Наручиоца под бројем ЈН 404-37-2/20-VII дана 19.8.2020. године, за укупно понуђену цену услуге
осигурања имовине у износу од 659.110,89 динара без пореза, односно у износу од 692.066,43
динара са припадајуfiим порезом и
-за Партију III - Осигурање путничких моторних возила (обавезно, ауто каско и
осигурање путника у возилу, осигурање од ауто-одговорности за штете причињене треli
- им
лицима) од понуђача Компанија „Дунав осигурање" а.д.о. Главна филијала осигурања
Краљево, Октобарских Жртава 14. Краљево 36000, ПИБ 100001958 матични број 07046898,
на основу прихваl=iене понуде заведене код понуђача под бројем 165757 дана 17.8.2020. године, а
код Наручиоца под бројем ЈН 404-37-2/20-VII дана 19.8.2020. године, за укупно понуђену цену
услуге осигурања путничких моторних возила у износу од 615.598,00 динара без пореза, односно
у износу од 679.355,00 динара са припадајуfiим порезом.
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2. Понуда понуђача „Generali Osigurnje Srbija" а.д.о. Београд, улица Владимира Поповиl=iа
број 8. Београд 11070 (ПЈ Краљево, улица Цара Душана број 47. Краљево 36000) ПИБ 100001175
матични број 17198319 поднета за Партију II - Осигурање имовине (осигураље зграде и осигурање
канцеларијске опреме) , заведена код понуђача под бројем 79678/2020 дана 19.8.2020. године, а
код Наручиоца под бројем ЈН 404-37-1/20-VII дана 19.8.2020. године ОДБИЈА СЕ као
неприхватгbива сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама, јер понуде понуђача
прелази износ процењене вредности набавке утврђене Одлуком о покретању поступка предметне
јавне набавке.
Образложење
Наручилац је дана 30.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 1059/20, за јавну набавку услуге осигурање запослених и имовине за 2020. годину
ЈН број 404-37/20-VII по партијама и то: Партија I-Осигурање запослених (осигурање од
последица несрећног случаја и осигурање за случај тежих болести и хируршких интервекција),
Партија II-Осигурање имовине (осигурање зграде и осигурање канцеларијске опреме) и Партија
III-Осигурање путничких моторних возила (обавезно, ауто каско и осигурање путника у возилу,
осигурање од ауто-одговорности за штете причињене трећим лицима) за потребе Градске управе
града Краљева као наручиоца и истог дана донео Решење о образовању Комисије за јавну набавку
број 1060/20. За наведену јавну набавку Наручилац је дана 11.8.2020. године објавио Позив за
подношење понуда са Конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници-сајту града Краљева.
До истека прописаног рока за подношење понуда на адресу Наручиоца поднете су укупно 2 (две)
благовремене понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда дана 19.8.2020. године, Комисија за јавну
набавку сачинила је Записник о отварању понуда број 404-37-3/20-VII, након чега је приступила
стручној оцени приспелих понуда, сачинивши Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда број 404-37-4/20-VII од 20.8.2020. године, Комисија за
јавну набавкује констатовала следеli-e чињенично стање:
1. Врста предметајавне набавке: кабавка услуга.
2. Подаци о јавној набавци:

Предметјавне набавке

Набавка услуге осигурања запослених и имовине
за 2020. годину по партијама и то: Партија IОсигурање запослених (осигурање од последица
несрећног случаја и осигурање за случај тежих
болести и хируршких интервенција), Партија II зграде
и
Осигурање
имовине (осигураље
осигурање канцеларијске опреме) и Партија III Осигурање путничких моторних возила (обавезно,
ауто каско и осигурање путника у возилу,
осигурање од ауто-одговорности за штете
причињене треl=iим лицима), за потребе Градске
управе града Краљева као каручиоца.
404-37/20-VII

Редни број јавне набавке
Износ планираних средстава зајавну
набавку на годишњем нивоу

Подаци о апропријацији у буrдету,
односно финансијском плану

2,220.000,00 динара без пореза (ПДВ-а)
Раздео 5, глава 01-Градска управа, Програм 0602Опште услуге локалне самоуправе (Програм 15),
функционална класификација 130-Општа услуге,
активност/Пројекат
0001Програмска
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, позиција 155, економска класификација
2

421000 - стални трошкови, Одлуке о буџету града
Краљева за 2020. годину („Службени лист града
Краљева", број 36/19), конто 421512-осигурање
возила, 421513-осигурање опреме, 421521осигурање запослених у елучају неереl-iе на раду и
421523- осигурање од одговорности према трећим
лицима Финансијског плана извршења буџета
града Краљева за 2020. годину за буџетског
корисника Градску управу града Краљева.
конто 421512-осигурање возила, 421513 осигурање опреме, 42 1 52 1-осигурање запослених
у случају несреће на раду, 421523 - осигурање од
одговорности према трећим лицима Финансијског
плана извршења буџета града Краљева за 2019.
годину за буџетског корисника Градску управу
града Краљева.
Партија I
700.000,00 динара
Процењена вредностјавне набавке
укупна и по партијама без пореза

2.220.000,00 динара
без пореза

Партија II
665.000,00 динара
Партија III
855.000,00 динара
Партија I
689.976,00 динара

Вредност уговора ојавној набавци
укупна и по партијама без пореза

1.964.684,89 динара
без пореза

Партија II
659.110,89 динара
Партија III
615.598,00 динара
Партија I
689.976,00 динара

Вредност уговора ојавној набавци
укупна и по партијама са порезом

2.061.397,43 динара са
порезом

Партија II
692.066,43 динара
Партија III
679.355,00 динара

Евентуална одступања од Планајавних
набавки са образложењем

Нема одступања од Плана јавних набавки

3. Подаци о наручиоцу са којим се заједницки спроводи поступак јавне набавке (у складу са
чланом 50. Закона):
Наручилац епроводи поступак јавне набавке еамостално.
4. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Поднете су укупно 2 (две) понуде и то понуде следећих понуђача:

Назив/име понуђача
и за коју партију подноси понуду

Број под којим је
понуда заведена
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Датум и час пријема понуде

„Generali Osigurnje Srbija” а.д.о.
Београд (ПЈ Краљево)
Партију
I, за Партију II и за Партију 1II
за
Компанија „Дунав осигурање" а.д.о.
Главна филијала осигурања Краљево
за Партију I, за Партију II и за Партију 1II

404-37-1/20-VII

дана 19.8.2020. године у 8 so
часова

404-37-2/20-VII

дана 19.8.2020. године у 9so
часова

5. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена
без пореза

Понуда је неприхватљива
Понуда понуђача за Партија II-Осигурање
имовине прелази износ процењене вредности
набавке утврђене Одлуком о покретању поступка
јавне набавке за ову партију, те се оцењује као
неприхватљива сагласно члану 3. тачка 33. ЗЈН и
требаје одбити на основу члана 107. став 1. ЗЈН.

962.498,20
динара
без пореза

Назив/име понуђача
чија је понуда одбијена

„Generali Osigurnje
Srbija" а.д.о.
Београд (ПЈ Краљево)

6. Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене, ако је иста разлог
одбијања понуде сагласно члано 92. Закона о јавним набавкама.
Није поднета ниједна понуда која би садржала неуобичајено ниску цену.
7. Критеријум за оцењивање понуде:
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача по партијама применом критеријума најнижа понуђена цена:
Ранг листа понуђача за Партију I-Осигурање запослених применом критеријума најнижа понуђена
цена:
Назив/име понуђача
Ред.бр.
„Generali Osigurnje Srbija" а.д.о. Београд, улица
1
Владимира Поповића број 8. Београд (ПЈ Краљево)
Компанија „Дунав осигурање" а.д.о. Главна филијала
2
осигурања Краљево, Октобарских жртава 14. Краљево

Понуђена цена без пореза
689.976,00 динара
без пореза
698.000,00 динара
без пореза

Ранг листа понуђача за Партију II-Осигурање имовине применом критеријума најнижа понуђена
цена:
Назив/име понуђача
Ред.бр.
Компанија „Дунав осиrурање" а.д.о. Главна филијала
1
осигурања Краљево, Октобарских жртава 14. Краљево

Понуђена цена без пореза
659.110,89 динара
без пореза

Ј

Ранг листа понуђача за Партију III-Ocиrypaњe путничких моторних возила применом
критеријума наiнижа понуnена цена:
Ред.бр. С
1'
2

Назив/име понуђача
Компанија „Дунав осигурање" а.д.о. Главна филијала
осигурања Краљево, Октобарских жртава 14. Краљево
„Generali Osigurnje Srbija" а.д.о. Београд, улица
Владимира Поповића број 8. Београд (ПЈ Краљево)

8. Назив/име понуђача коме се додељује уговор.
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Понуђена цена без пореза
615.598,00 динара
без пореза
709.908,92 динара без
пореза

~

Комисија за јавну набавку је у фази стручне оцене понуда извршила проверу поднете
документације и доказа понуђача, проверу исправности понуђених техкичких спецификација услуга
осигурања, урадила рачунску проверу понуђенихјединичних цека и укупне цене у поднетим понудама,
проверу испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о
јавним набавкама и тражених додатних услова из члана 76. Закона о јавким набавкама достављеним
доказима, извршила рачунску проверу испуњености додатних услова у погледу траженог процента
ажуркости у решавању штета и адекватности капитала и након потпуне стручне оцене понуда
констатовала следеће:

- да су понуде понуђача „Generali Osigurnje Srbija" а.д.о. Београд, улица Владимира Поповића
број 8. Београд 11070 (ПЈ Краљево) ПИБ 100001175 матични број 17198319 поднете за Партију I и
Партију III и понуђача Компанија „Дунав осигурање" а.д.о. Главна филијала осигурања Краљево,
Октобарских Жртава 14. Краљево 36000, ПИБ 100001958 матични број 07046898 поднете за Партију I,

за Партију II и за Партију III ОДГОВАРАЈУТiЕ и ПРИХВАТЈbИВЕ,
- да је понуда понуђача „Generali Osigurnje Srbija" а.д.о. Београд, улица Владимира Поповића број
8. Београд 11070 (ПЈ Краљево) ПИБ 100001175 матични број 17198319 поднета за Партију II
НЕПРИХВАТ.ТБИВА јер прелази износ процењене вредности набавке утврђене Одлуком о покретању
поступка јавне набавке за ове партије, те је треба ОДБИТИ сагласно члану 107. став 1. Закона о јавким
набавкама.
Комисија за јавну набавку након потпуног и правилно утврђеног чињеничног стања у фази
стручне оцене понуда предлаже Наручиоцу избор најповољније понуде по критеријуму кајниже
понуђене цене и то:
- за Партију I- Осигурање запослених (осигурање од последица несреl-iног случаја и

осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција) од понуђача „Generali Osigurnje
Srbija" а.д.о. Београд, улица Владимира Поповића број 8. Београд 11070 (ПЈ Краљево, улица
Цара Душана број 47. Краљево 36000) ПИБ 100001175 матични број 17198319, заведена код
понуђача под бројем 79678/2020 дана 19.8.2020. године, а код Наручиоца под бројем ЈН 404-37-1/20VII дана 19.8.2020. године, за укупно понуђену цену услуге осигурања запослених у износу од
689.976,00 динара без пореза и са порезом,јер је ова услуга ослобођења пореза;
- за Партију II - Осигурање имовине (осигурање зграде и осигурање канцеларијске опреме)
Компанија „Дунав осигурање" а.д.о. Главна филијала осигурања Краљево,
од понуђача
Октобарских Жртава 14. Краљево 36000, ПИБ 100001958 матични број 07046898, заведена код
понуђача под бројем 165757 дана 17.8.2020. године, а код наручиоца под бројем ЈН 404-37-2/20-VII
дана 19.8.2020. године, за укупно понуђену цену услуге осигурања имовине у износу од 659.110,89
динара без пореза, односно у износу од 692.066,43 динара са припадајућим порезом;

- за Партију III - Осигурање путничких моторних возила (обавезно, ауто каско и осигурање
путника у возилу, осигурање од ауто-одговорности за штете причињене трећим лицима) од
понуђача Компанија „Дунав осигурање" а.д.о. Главна филијала осигурања Краљево,
Октобарских Жртава 14. Краљево 36000, ПИБ 100001958 матични број 07046898, заведена код
понуђача под бројем 165757 дана 17.8.2020. године, а код Наручиоца под бројем ЈН 404-37-2/20-VII
дана 19.8.2020. године, за укупно понуђену цену услуге осигурања путничких моторних возила у
износу од 615.598,00 динара без пореза, односно у износу од 679.355,00 динара са припадајуli
- им
порезом.
9. Изабрани понуђачи не извршавају набавку уз помоћ подизвођача.
10. Начелник Градске управе града Краљева као одговорно лице наручиоца, прихватио је
предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке мале
вредности, ЈН број 404-37/20-VII набавке услуге осигурање запослених и имовине за 2020. годину
по партијама и то: Партија I-Осигурање запослених (осигурање од последица несрећног случаја и
осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција), Партија II-Осигурање имовине
(осигурање зграде и осигурање канцеларијске опреме) и Партија III-Осигурање путничких
моторних возила (обавезно, ауто каско и осигурање путника у возилу, осигурање од аутоодговорности за штете причињене трећим лицима), за потребе Градске управе града Краљева као
наручиоца и одлучио као у диспозитиву ове одлуке тако што је у тачки 1. донео Одлуку о додели
уговора најповољнијем понуђачу применом критеријума најниже понуђеке цене и то: за Партију I
-Осигурање запослених (осигурање од последица несрећног случаја и осигурање за случај тежих
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болести и хируршких интервенција)од понуђача „Generali Osigurnje Srbija" а.д.о. Београд, улица
Владимира Поповића број 8. Београд 11070 (ПЈ Краљево, улица Цара Душана број 47. Краљево
36000) ПИБ 100001175 матични број 17198319, заведена код понуђача под бројем 79678/2020 дана
19.8.2020. године, а код Наручиоца под бројем ЈН 404-37-1/20-VII дана 19.8.2020. године, за
укупно понуђену цену услуге осигурања запослених у износу од 689.976,00 динара без пореза и са
порезом,јер је ова услуга ослобођења пореза, за Партију II-Осигурање имовине (осигурање зграде
и осигурање канцеларијске опреме)од понуђача Компанија „Дунав осигурање"а.д.о. Главна
филијала осигурања Краљево, Октобарских Жртава 14. Краљево 36000, ПИБ 100001958 матични
број 07046898, заведена код понуђача под бројем 165757 дана 17.8.2020. године, а код Наручиоца
под бројем ЈН 404-37-2/20-VII дана 19.8.2020. године, за укупно понуђену цену услуге осигурања
имовине у износу од 659.110,89 динара без пореза, односно у износу од 692.066,43 динара са

припадајуl=iим порезом и за Партију III-Ocиrypaњe путничких моторних возила (обавезно, ауто
каско и осигурање путника у возилу, осигурање од ауто-одговорности за штете причињене трећим
лицима)од понуђача Компанија „Дунав осигурање"а.д.о. Главна филијала осигурања Краљево,
Октобарских Жртава 14. Краљево 36000, ПИБ 100001958 матични број 07046898, заведена код
понуђача под бројем 165757 дана 17.8.2020.године, а код Наручиоца под бројем ЈН 404-37-2/20VII дана 19.8.2020. године, за укупно понуђену цену услуге осигурања путничких моторних
возила у износу од 615.598,00 динара без пореза, односно у износу од 679.355,00 динара са
припадзјућим порезом, док је у тачки 2. диспозитива ове одлуке одлучио да понуду понуђача

„Generali Osigurnje Srbija" а.д.о. Београд, улица Владимира Поповића број 8. Београд 11070 (ПЈ
Краљево)ПИБ 100001175 матични број 17198319 поднете за Партију II заведена код понуђача под
бројем 79678/2020 дана 19.8.2020. године, а код Наручиоца под бројем ЈН 404-37-1/20-VII дана
19.8.2020. године одбије као неприхватљиве, сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним
набавкама, јер понуде понуђача прелазе износ процењене вредности набавке за сваку партију
посебно утврђене Одлуком о покретању поступка предметне јавне набавке.
11. Одлуку објавити на Порталу ЈН и сајту града Краљева, доставити уз предмет јавне набавке и
архиви наручиоца.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може преко наручиоца поднети
Захтев за заштиту права Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у
року од 5 (пет)дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
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