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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 број: 404-2-18/19-11
9 JIJL Л]Ј!ј______
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање 
("Службени гласник PC" бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној 
оцени понуда број 404-2-18/19-10, од 26.07.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за 
здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА  
ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕДНИ БРОЈ: ЈН 404-22-206/19-19
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Диспозитив одпуке

I Додељује се уговор у јавној набавци Услуге осигурања имовине и лица за потребе РФЗО, 
ЈН број 404-22-206/19-19, за Партију 1 -  Осигурање од пожара и неких других опасности, 
Понуђачу Компанији Дунав осигурање ДОО, Главна филијала осигурања Београд 1, 
Македонска 4, 11000 Београд, МБ 07046898, ПИБ 100001958.

I! Додељује се уговор у јавној набавци Услуге осигурања имовине и лица за потребе РФЗО, 
ЈН број 404-22-206/19-19, за Партију 2 -  Комбиновано осигурање рачунара, Понуђачу 
Компанији Дунав осигурање ДОО, Главна филијала осигурања Београд 1, Македонска 4, 
11000 Београд, МБ 07046898, ПИБ 100001958.

Ш Додељује се уговор у јавној набавци Услуге осигурања имовине и лица за потребе РФЗО, 
ЈН број 404-22-206/19-19, за Партију 3 -  Колективно осигурање запослених за случај смрти 
услед незгоде (несрећног случаја), Понуђачу Компанији Дунав осигурање ДОО, Главна 
филијала осигурања Београд 1, Македонска 4, 11000 Београд, МБ 07046898, ПИБ 100001958.

О б р а з л о ж е њ е

I Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање.
Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд.
Интернет страница наручиоца: w w w .rfz o .rs .
Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање.

Републички фонд за здравствено осигурање додељује уговор у јавној набавци Услуге 
осигурања имовине и лица за потребе РФЗО, ЈН број 404-22-206/19-19, за Партију 1, 2 и 3.

II. Подаци о јавној набавци

Врста лредмета јавне набавке: услуге
Предмет јавне набавке Услуга осигурања имовине и лица за потребе РФЗО, обликован је у 3 
Партије: _______________________________________________________ ________________________

Број
Партије Назив Партије ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 

у динарима без ПДВ-а
1 Осигурање од пожара и неких других опасности 1.200.000,00
2 Комбиновано осигурање рачунара 1.400.000,00

3 Колективно осигурање запослених за случај смрти 
услед незгоде (несрећног случаја) 250.000,00

УКУПНО ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а 2.850.000,00

Назив и озиака из општег речника набавке:
66510000 -  Услуге осигурања.

Редни број јавне набавке: 404-22-206/19-19

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Бр. Назив понуђача Адреса Понудаза
Партију/Партије

1.
Компанија 

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ДОО
Главна филијала осигурања Београд 1 

Македонска 4, 11000 Београд
1, 2 и 3

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) понуда.
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4.1 Број под којим је понуда заведена: 404-2-18/19-8 1
Назив понуђача: Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ДОО
Понуда број 721/1,2,3 од 19.07.2019. године 
Понуђач је поднео понуду самостално.
Понуђач је поднео понуду за Партију 1, Партију 2 и Партију 3.

IV. Стручна оцена понуда

Цена из понуде:

Партија Назив партије Врсте ризика
Укупна 

осигурана сума 
(све орган. јед.)

Укупан износ премије 
(без пореза на премију)

Износ пореза 
на премију

Порез 
на премију (%)

Укупан износ 
премије 

(са порезом 
на премију)

Партија 1

ОСИГУРАЊЕ ОД 
ПОЖАРА И 

НЕКИХ ДРУГИХ 
ОПАСНОСТИ

Осковни ризици
Осигурање од пожара 3.674.546.589,33 228.030,60 11.401,53 5 239.432,13
Допунски ризици
Излив воде из инсталација 183.727.329,47 513.068,86 25.653,44 5 538.722,30
Допунски ризици
Поплава, бујица и висока 
вода 183.727.329,47 428.288,25 21.414,41 5 449.702,66

Укупна осигурана сума 
за обрачун премије 4.042.001.248,26 1.169.387,71 58.469,38 5 1.227.857,09

Партија 2
КОМБИНОВАНО

ОСИГУРАЊЕ
РАЧУНАРА

Укупна осигурана сума 
за обрачун премије

620.489.865,61 1.344.944,34 67.247,22 5 1.412.191,56

Партија 3

КОЛЕКТИВНО 
ОСИГУРАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХЗА  
СЛУЧАЈ СМРТИ 

УСЛЕД НЕЗГОДЕ 
(НЕСРЕЋНОГ 

СЛУЧАЈА)

Укупна осигурана сума 
за обрачун премије

606.600.000,00 239.857,20 0 0 239.857,20

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда (минимално 60 дана).
Рок плаћања рачунаје 15 дана оддана доспећа сваке појадиначне рате (минимално 15 дана, максимално 30 дана). 
Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.
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У поступку прегледа понуде Понуђача Компаније ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ДОО Комисија је 
извршила увид у достављену документацију и констатовала да је Понуђач у Понуди доставио 
документацију тражену Конкурсном документацијом:

Попуњен, печатиран и потписан Образац Изјаве понуђача о ислуњености 
обавезних услова из члана 75. ЗЈН (Образац 1),
Попуњен, Образац за идентификацију понуђача (Образац А),
Попуњен, печатиран и потписан образац Понуде за Партију 1, 2 и 3 (Образац 3 и 
3.1),
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве о независиој понуди (Образац 5), 
Попуњен, потписан и печатиран Образац Изјаве у складу са чланом 71. став 2. ЗЈН 
(Образац 6),
Потписан и печатиран Модел уговора,
Изјаву (на сопственом меморандуму), да је Понуђач уписан у Регистар понуђача, са 
навођењем сајта на ком су подаци доступни,
Решење о упису у Регистар понуђача, број БПН 230/2013, од 20.09.2013. и број БПН 
4168/2014, од 27.08.2014.
Порврду НБС да је Понуђачу издата Дозвола за обављање делатности осигурања, 
(Дозвола број 2352, од 30.01.2009), која је  важећа на дан 20.06.2019. (Потврда број 
КГ бр. 2118/1/19, XXI-813/3/19, од 18.06.2019),
Решење НБС о издавању дозволе за обављање свих врста неживотних и свих 
врста животних осигурања, број Г.бр.2352, од 30.01.2019,
Решење НБС, Управе за надзор над финансијским институцијама, којим се утврђује 
да је Понуђач ускладио своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, 
организацију и акте са одредбама Закона о осигурању, Решење број Г.бр.2959, од 
25.04.2019,
Образац АК-НО/РЕ (стање на дан 31.12.2018),

- Сертификат ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 и SRPS ISO 10002:2016,
Изјаву (на сопственом меморандуму), да је Понуђач у 2018, постигао ажурност у 
решавању штета од 96,67%, са подацима за израчунавање ажурности no формули 
наведеној у Конкурсној документацији и подацима са сајта НБС (Број штета по 
друштвима за осигурање у 2018),
Меницу као финансијску гаранцију за озбиљност понуде, попуњено, печатирано и 
потписано Менично писмо, Захтев за регистрацију менице, Картон депонованих 
потписа лица која су меницу потписала и доказ да је иста регострована (резултат 
претраге регистра меница НБС), са обавезном пратећом документацијом,
Следећу документацију: Информацију за уговарача осигурања, Опште услове 
осигурања имовине, Услове за осигурање од пожара и неких других опасности, 
Посебне услове за осигурање грађевинских објеката и опреме на уговорену 
вредност, Услове за комбиновано осигурање елекгронских рачунара, процесора и 
сличних уређаја, Опште услове за осигурање лица од последица несрећног случаја 
(незгоде), Допунске услове за осиграње радника од последица несрећног случаја 
(незгоде).

Комисија је констатовала да Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да у поступку отварања понуда нису уочени недостаци у понуди.

Комисија је након увида у јавно доступне податке АПР-а утврдила да је Понуђач активно 
привредно друштво и да је  уписан у Регистар понуђача.

У даљем поступку прегледа понуде Понуђача Компаније ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ДОО Комисија 
је вршила проверу тачности рачуиских операција у Обрасцу понуде са структуром цене 
(Образац 3.1) и утврдила да исти није начинио рачунске грешке.

У даљем поступку прегледа понуде Комисија је констатовала да је  Понуда Понуђача 
Компаније ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ДОО за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 број 721/1,2,3 од 
19.07.2019, примљена код Наручиоца под бројем 404-2-18/19-8, од 25.07.2019:

благовремена -  лримљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за 
подношење понуда, број 404-2-18/19-7, објављеном на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца, дана 17.07.2019;
одговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) -  потпуно испуњава све техничке 
спецификације;
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прихватљива у погледу понуђене цене, будући да не прелази износ процењене 
вредности за Партију 1 (Процењена вредност - 1 200.000,00 динара без ПДВ- 
а/Понуђена цена - 1.169.387.71 динара без ПДВ-а), Партију 2 (Процењена вредност - 
1.400.000,00 динара без ПДВ-а/Понуђена цена - 1.344.944,34 динара без ПДВ-а) и 
Партију 3 (Процењена вредност - 250.000,00 динара без ПДВ-а/Понуђена цена - 
239,857.20 динара без ПДВ-а).

V. Понуде које су одбијене, разлози за одбијање и понуђена цена:

Комисија је констатовала да у предметном поступку није било понуда које су оцењене као 
неприхватљиве и услед тога одбијене.

Критеријум за закључење уговора и рангирање
Критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА -  НАЈНИЖИ ИЗНОС ПРЕМИЈЕ БЕЗ ПОРЕЗА НА 
ПРЕМИЈУ.
У случају постојања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом (ПРЕМИЈОМ) 
Наручилац је у Конкурсној документацији предвидео да ће уговор доделити понуђачу који је 
понудио дужи рок плаћања (не може бити краћи од 15 (петнаест) дана, нити дужи од 30 
(тридесет) дана од дана доспећа сваке појединачне рате).

Рангирање прихватљивих понуда ПАРТИЈА 1

Назив понуђача Укупно понуђена цена 
без ПДВ-а, у дин. Рангирање

Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ДОО 1.169.387,71 1

Рангирање прихватљ>ивих понуда ПАРТИЈА 2

Назив понуђача Укупно понуђена цена 
без ПДВ-а, у дин. Рангирање

Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ДОО 1.344.944,34 1

Рангирање прихватљивих понуда ПАРТИЈА 3

Назив понуђача Укупно понуђена цена 
без ПДВ-а, у дин. Рангирање

Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ДОО 239.857,20 1

Како је Комисија утврдила да је Понуђач Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ДОО за Партије 1 - 3 
испунио услове за учешће у поступку ове јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз 
понуду (Понуђач је доставио све доказе прописане Конкурсном документацијом) и увидом у 
јавно доступне податке, од истог није захтевано достављање доказа, у складу са чланом 79. 
став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Комисија је констатовала да горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ 
подизвођача.

VI. Предпог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је 
да се донесе Одлука о додели уговора о јавној набавци Услуге осигурања имовине и лица за 
потребе РФЗО, ЈН број 404-22-206/19-19, за Партију 1, 2 и 3 и уговор закључи са Понуђачем 
Компанијом ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ДОО, Главна филијала осигурања Београд 1, Македонска 4, 
11000 Београд, МБ 07046898, ПИБ 100001958.

Сходно наведеном, одлучено је као у ставу I, ставу II и ставу III диспозитива.

Комисија је напоменула да Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци и пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда (члан 112. став
2 . тачка 5) ЗЈН).
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VII. Трошкови припремања понуде

Комисија је констатовала да је у предметном поступку Понуђач није исказао трошкове 
припремања понуде.

Сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), ако је поступак јавне набаваке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова.

VIII. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана 
објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник PC", број 124/12, 14/15 и 68/15).

В.Д. ДИРЕКТОРА

ДИРЕКТОР СЕКТОРА
i:

59019.75/80
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