
 	
Страна 1

 
	  

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Дирекција за водне путеве 
Француска бр.9 
Београд 
 
www.plovput.gov.rs 
 
Орган државне управе 
 
Услуга – осигурање имовине и запослених Дирекције 
66510000 – услуге осигурања 
 
Уговорена вредност износи: 
 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без  пореза на премију),  
 1.104.635,00 ,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци  
(са порезом на премију),  
 1.154.037,00 динара 

 
Критеријуми         
МГСИ-Дирекција за водне путеве је уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „ 
економски најповољније понуде“ по следећој методологији: 

 Висина премије                                     80    бодова 
 Ажурност у решавању штета              20    бодова 

 Висина премије – максимално 80 бодова 

Понуда са најнижом укупном ценом из понуде (Ц мин) добија максимални број бодова, тј.80. Број 
бодова за укупну цену из понуде (Ц) осталих понуда израчунава се према формули: 

Бц =   80 x Ц мин 

       Ц  

Ажурност у решавању штета – максимално 20 бодова 
Ажурност у решавању штета биће одређена према следећој формули: 
 % ажурности у решавању штета = 100 х (А+Б) / (Ц+Д) 
где је 
А – Одбијене и сторниране штете 
Б – Решене штете 
Ц – Резервисане штете на крају претходне године 
Д – Пријављене штете 

Подаци се добијају са веб сајта Народне Банке Србије (www.nbs.rs) – Надзор Осигурања – 
Пословање друштава за осигурање – Годишњи извештај – Број штета по друштвима за осигурање у 
2012. години. 

Пондерисање по критеријуму Ажурност у решавању штета ће се обавити према следећој скали: 
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Ажурност у решавању штета Број пондера 

Преко 95% 20 

Од 90% до 95% 15 

Испод  90% 0 

   

Број примљених понуда – 3 (три) 

Понуђена цена                            највиша:  1.443.371,28  динара 

                                                     најнижа:   1.104.635,00  динара 

Понуђена цена код                    највиша:   1.443.371,28 динара 

 прихватљивих понуда             најнижа:   1.104.371,28 динара 

 

У уговору нема подизвођача. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.јуна 2014.године 

Датум закључења уговора:  08.јула 2014..године 

Добављач: „ДДОР НОВИ САД“ АДО НОВИ САД,  Филијала Београд, ул. Булевар Михајла 
Пупина бр. 115 в. 

ПИБ: 101633677 

Матични број: 08194815 

Околности које представљају основ за измену уговора: нема 

Период важења уговора:  тринаест месеци  од дана потписивања уговора. 

.Остале информације: / 


