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ЈКП ,,Ивањица''
05 Бр. 1-1-2-2-6/19
Дана 20.08.2019.године
Ивањица
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и извештаја о стручној оцени понуда комисије у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 1-2-2/19, и то набавке услуге осигурања имовине и лица,
покренутом по одлуци бр. 1-1-2-2-1/19 од 06.08.2019.године, доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци услуге осигурања имовине и лица, понуђачу
Компанија ,,Дунав осигурање'' а.д.о. Београд, ул.Македонска бр.4, Главна филијала Чачак –
Пословница Ивањица, ул.Персе Рајевић бр.2 – 32250 Ивањица, по понуди заведеној под бројем
1-84/19 од 20.08.2019.године, по цени (премији осигурања) од 1.136.179,25 динара са порезом
на неживотна осигурања, са роком плаћања од 45 дана од дана испостављања сваког рачуна и
роком исплате штета од 14 дана.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права у складу са одредбама члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени
гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Образложење
ЈКП ''Ивањица'', ул. Милинка Кушића бр. 61, као наручилац, одлуком бр.1-1-2-2-1/19 од
06.08.2019.године, покренуло је поступак јавне мале вредности бр. 1-2-2/19, и то услуге
осигурања имовине и лица.
Процењена вредност јавне набавке износила је 1.500.000 динара без пореза на додату вредност.
Конкурсном документацијом одређено је да ће се приликом оцењивања понуда, комисија за
јавну набавку водити критеријумом најниже понуђене цене (премије осигурања).
Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом објављен је на Порталу јавних
набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 20.08.2019.године до 10 часова,
приспела је понуда понуђача:
1.
Број под којим је понуда заведена: 1-84/19
Назив понуђача: Компанија ,,Дунав осигурање'' а.д.о. Београд, ул.Македонска бр.4
Главна филијала Чачак – Пословница Ивањица, ул.Персе Рајевић бр.2 – 32250 Ивањица

Датум пријема: 20.08.2019.године
Сат: 900 часова
Имајући у виду да је приспела само једна понуда која је прихватљива, није утврђиван
појединачни број пондера понуђача, и у складу са одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним

