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Наручилац Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 

Врста наручиоца Здравствена установа 

Адреса Кнез Данилова 16 

Место Београд 

Број одлуке 9/330 

Датум 15.06.2020. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем 

тексту: Закон) и Извештаја о стручној оцени понуда број 9/329 од 15.06.2020. године, Директор Дома 

здравља доноси:  

 

Одлуку  
о додели уговора  

 

У јавној набавци мале вредности обликованој по партијама, У 4, Осигурање имовине и лица, за 

партију 1, Осигурање имовине, уговор се додељује понуђачу ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад, Булевар 

Михајла Пупина 115В, Нови Београд, чија је понуда оцењена као најповољнија, 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 27.05.2020. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности, број 9/283, 

у складу са чланом 39. Закона о јавнима набавкама, за јавну набавку услуга – У 4, Осигурање имовине и 

лица. 

 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 27.05.2020. године у складу са чланом 57. Закона, објавио 

Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, као и на интернет страници Дома здравља. 

 

До истека рока за подношење понуда за партију 1, Осигурање имовине, на адресу наручиоца приспелe су 2 

(две) понуде. 

 

Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и 

сачинила извештај о истом. 

 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 9/329 од 15.06.2020. године, Комисија за јавне набавке је 

констатовала следеће: 

 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: 
Осигурање имовине и лица, 

Осигурање имовине 

Редни број јавне набавке: У 4, партија 1 

Процењена вредност јавне набавке (без 

пореза): 
2.400.000,00 динара 

 

2) Основни подаци о понудама и понуђачима: 

 

Рб. Назив/име понуђача 

Број под којим 

је понуда 

заведена 

Датум 

пријема 

понуде 

Час 

пријема 

понуде 

1. 
КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о., Македонска 4, 

Београд 
3825/3826/3827 11.06.2020. 10:00 
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3) Haznan, oAHocHo r4MeHa noxyf ava vr.rje cy noHyAe o46njeHe u pa3no3v3a ;1,hxoBo og6rjarue:

4) o6paa,rroxelbe Haqr4Ha yrnptlraan a xeyo6nuajexo HHcKe qeHe aKo je rcra pa3nor o,q6rjan a noxy4e: /

-5) KprreprajyM 3a oqerbhBalbe noHyAe je: rrajuraxa nouyllela rlela

Paurrrcra norryilava, vraje cy noHyrlc nprxBar.,t,htst: y criy,raiy rpzMerJc xprarepmjyrvra rrajrrrxa noriyf eua Lleua:

5) Haarn, oAHocHo ranne nouyf ava vrja je noHyAa uajnoeorunraja:

Komrcuja, nocnc crpyqHe oL\e,e noHyAa, xoric.raryje Aa yrorlop.rpe6a 4o4e,nia,u:

fl[OP Hosr Ca4 a.4.o. Hour Ca4, Eyrcrrap Mraxaj,rra [lynrrra 115U, Hour 6corpa/1

7) l4n6pauu noryfavr.r raapruaajy ua6aaxy ya nonnoh no6uanof aua: uc

Irpcxrop flonaa:4paorua nphxt]arho je npellrror Konrr.rcr.rjt:.-ra jaerre ra6auxr: o vt:6opy rajnoron,rrrjc noHyAe h
/loHeo oAryKy o AoAenil yroBopa Hao y fi3peL\rl oBe oll,rryrie.

NOYKA O IlPABHOM,flEKV:
flporre oBe oAnyHe nouyf av Moxe HapyLlrlotly
noAHeTil 3axre{t 3a 3autrhTy npaBa y poKy
o4 5 4aua oA AaHa o6jaen,raarua oAnyxe.

P6. Hatuafurae nouytlaua
Epoj no4 xo.jrann

Je noHyAa

3aBeAeHa

flarynn
nprjenna
noHyAe

9ac

nprjema
noHyAe

2.
DDOR Hoet4 Ca4 a.g.o. HoBta CaA, 6y.rrcilap Mirxaj.rra
Iynrrra 1158, Hoail EeorpaA 382"9 1.1.06,2020. 10:35

P6.
Hazua f uure nonyf ava vrja

je nony4a o46rjeHa P aznoeu o46rajaroa noHyAe

florry4a lt, rcnpraxoaurraea. ---
llorryf av je nouy4rao qoly t/3Ha/l
fi poqelt,erie BpellHocrfi jaoue ua6auxe.

llouyfeua qeua

__ 6ea l-lAB-a

2, 57 ?-.9 97,00 !trt4 n ap a
1"

KOMnAHhJA AyHAB
OChTYPAIbE d.A.o.,
Maxe4oncxa 4, 6eorpa4

Hatuaf ule nonyf a.la

DDOR Hoah Ca4 a.4.o. Hoou Ca,q, 6y.neoap N,lvrxajna

l-loHyfeua qexa (6es nopeaa)

1,. 2.?41 .725,A0 /{hHapa
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