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Предмет јавне набавке:  

 
Набавка услуга - Осигурање имовине и запослених РДУ РТС, редни број ЈН -РТС бр. У - 7/12 

 

Разлог за обуставу поступка: 

 
Сагласно члану 79. ЗЈН Наручилац обуставља поступак јавне набавке услуга - Осигурање имовине и 
запослених РДУ РТС, јер су у року за подношење понуда поднете три неисправне понуде. Разлози за 
одбијање понуде су: 
1) Понуђач КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО није доставио Потврду надлежног органа да у 
року од 2 године пре објављивања јавног позива понуђачу није изречена заштитна мера обављања 
делатности која је предмет јавне набавке - потврда Судије за прекршаје (градског или општинског) или 
АПР-а; Понуђач није попунио Образац 7а  (Образац структуре цене) на измењеној страни 42, већ на 
страни 42. пре измене; Из наведених разлога следи да је понуда неисправна; 
2) Понуђач DELTA GENERRALI OSIGURANJE AD није доставио Потврду надлежног органа да у року 
од 2 године пре објављивања јавног позива понуђачу није изречена заштитна мера обављања делатности 
која је предмет јавне набавке - потврда Судије за прекршаје (градског или општинског) или АПР-а; 
Понуђач у Обрасцу 7а (Обрасцу структуре цена) није попунио појединачно цене по врстама услуга 
осигурања, већ је исказао збирно цене за више врста услуга под тачком 1, 2 и 7, док је у Обрасцу 7 – 
Понуда попунио поједично цене по свакој врсти услуга; Из наведених разлога следи да је понуда 
неисправна; 
3) Групу понуђача, коју чине: WIENER STADTISCHE ОSIGURANJE ADO, која је овлашћени 
представник групе, и чланови групе: UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO и САВА ОСИГУРАЊЕ 
АДО, је у заједничкој Понуди под тачком 2. б) за Комбиновано осигурање преносивих уређаја, апарата и 
инструмената од ризика пожара, провалне крађе и разбојништва у земљи и Европи понудила цену од 
808.651,87 динара, а у Обрасцу структура цене за исту врсту услуга је навела различиту цену од 
808.615,87 динара;  за Комбиновано осигурање Репортажних и тонских кола по измењеној Табели 7.2  у 
Понуди, група понуђача је понудила цену од 83.927,36 динара, а у Обрасцу структура цене за исту врсту 
услуга је навела цену од 83.927,48 динара; Из наведених разлога следи да је Понуда неисправна јер се 
појединачне цене услуга у Обрасцу Понуда и Обрасцу структуре цене разлукују; Из свега наведеног 
следи да су све три понуда неисправна. Поступак је обустављен 01.03.2013. године.  
 


