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МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 

Дирекција за водне путеве 
Француска бр.9 
Београд 
 
www.plovput.gov.rs 
 
Орган државне управе 
 
Услуга – осигурањe пловних објеката – партија 2 
66510000– услуге осигурања 
Уговорена вредност износи: 
 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без  ПДВ-а),  
   1.263.402,00 динара 
 

 Критеријуми         
МС-Дирекција за водне путеве је уговор о јавној набавци доделити применом критеријума 
„економски најповољнија понуда“ по следећој методологији. 

 Висина премије                                     60    бодова 
 Висина гарантне резерве                     30    бодова 
 Ажурност у решавању штета              10    бодова 

 

 Висина премије – максимално 60 бодова 

Понуда са најнижом укупном ценом из понуде (Ц мин) добија максимални број бодова, тј.60. Број 
бодова за укупну цену из понуде (Ц) осталих понуда израчунава се према формули: 

Бц =   60 x Ц мин 

       Ц  

 Висина гарантне резерве – максимално 30 бодова 

Код овог критеријума упоређиваће се стање гарантниих резерви на дан 31.12.2012. године. Податак 
гарантне резерве узимаће се из Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и 
годишњем извештају за 2012. годину.  

Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 30 пондера. Понуђач са највећим 
гарантним резервама (Г мах) добија максимални број пондера, тј. 30. Остали понуђачи добијају 
пропорционално мањи број по следећој формули: 

 Број пондера = (Г / Г мах) х 30 

Г – гарантне резерве понуђача 

Г мах – највеће гарантне резерве 
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Ажурност у решавању штета – максимално 10 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: 

Ажурност у решавању штета Број пондера 

Преко 95% 10 

Од 90% до 95% 5 

Испод  90% 0 

 

Број примљених понуда – 1 (једна) 

У уговору нема подизвођача. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  19.јун 2013.године 

Датум закључења уговора: 28. јун 2013.године 

Добављач: „“Компанија Дунав осигурање“АДО, ул. Македонска бр.4, Београд 

 ПИБ: 100001958 

Матични број: 0704689 

Околности које пшредстављају основ за измену уговора: нема 

Период важења уговора: дванаест месеци од дана потписивања уговора 

Остале информације: / 


