
На основу чл. 60 Закона о јавним набавкама ( Сл. Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 
                                                  Наручилац објављује 
 
 
                                          ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   
 
I.  Врста поступака јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
 
II. Предмет јавне набавке: Услуга добровољног здравственог осигурања 

     Шифра из ORN: 66510000 
 
III. Критеријум за доделу уговора је: економски најповољнија понуда 
 
- ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. - 
 
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом: 
 
1. Да понуђач апсолутном разликом између расположиве и захтеване маргине солветности на дан 
31.12.2018. већом од 1.100.000.000,00 динара. 
Доказ: Образац Адекватност капитала за неживотна осигурања, стање на дан 31.12.2018. Образац 
АК-НО-RE 
 
2. Сертификат којим понуђач доказује да има систем пословања усаглашен са захтевом ISO 9001 
- системом управљања квалитетом и Сертификат којим понуђач доказује да има систем 
пословања усаглашен са захтевом ISO 10002, да је његово пословање усаглашено са стандардима 
управљања процесима поступања по приговорима корисника. 
Доказ: Сертификати у неовереној копији. Понуђач је дужан да у понуди достави у фотокопији 
важеће сертификате 
 
3. Да понуђач има исказани коефицијент ажурности у решавању штета за 2019. годину већи од 
92 % , који се утврђује на основу података које осигуравајуће куће достављају Народној банци 
Србије, Сектору за послове надзора над обављањем делатности осигурања, одељење за актуарске 
послове и статистику извештај – Број штета по друштвима за осигурање у 2018. години. 
Коефицијент ажурности израчунава се по следећој формули: 
Коефицијент ажурности = (А+Б) х 100 , где је (Ц+Д) 
А = број решених штета у 2019. години, 
Б  = број одбијених и сторнираних штета у 2019. години, 
Ц = број пријављених штета у 2019. години, 
Д = број резервисаних штета на крају 2018. године. 
 
* У случају подношења понуде од стране групе понуђача за потребе пондерисања понуде узеће 
се у обзир заједничка ажурност групе понуђача и то тако што се износи ставки А, Б, Ц и Д сваког 
члана групе уносе у формулу и заједно израчунавају. 
(Пример: уколико групу понуђача чине два члана, Ажурност у решавању штета биће одређена 
према следећој формули: 
(А1+А2+ Б1+Б2) 
% ажурности у решавању штета = ______________ х 100, где је (Ц1+Ц2+ Д1+Д2) 
A1 = број решених штета у 2018. години једног члана групе 
А2 = број решених штета у 2018. години другог члана групе итд. 
 
 



4. Да понуђач има - Медицински позивни сервис (Medic Call centar), са минимум 5 лица са 
дипломом медицинског факултета који су доступни 24/7. 
Доказ : Изјава Понуђача на меморандуму 
 
5. Понуђач је у обавези да достави важеће услове осигурања који се односе на предмет јавне 
набавке. 
 
6.  Да понуђач испуњава додатне услова наведене у конкурсној документацији, достављањем 
Изјаве Понуђача на меморандуму. 
 
7. да има закључене најмање 4 полисе добровољног здраственог осигурања у 2019. години, са 
трајањем полисе осигурања од најмање годину дана и где је по свакој полиси осигурано 100 лица. 
 
Уколико понуђач не располаже финансијским и пословним капацитетом дефинисаним 
конкурсном документацијом или не достави тражена документа понуда се одбија као не 
прихватљива. 
 
IV. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на порталу јавних 
набавки, на интернет страници www.ien.bg.ac.rs и на порталу јавних набавки. 
 
V. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком " за Комисију за јавне набавке за 
набавку Услуге добровољног здравственог осигурања“, са назнаком " Не отварати", на адресу 
Институт економских наука, Змај Јовина 12, Београд. 
На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона 
понуђача и број телефона контакт особе. 
 
VI. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 29.05.2020. године до 12:00 часова.  
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене 
вратити Понуђачима. 
 
VII. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 29.05.2020.  године у 12:30 часова у 
пословним просторијама наручиоцима у Београду ул. Змај Јовина 12. 
 
VIII. Отварање понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који непосредно 
пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда. 
 
IX. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  осам дана од дана отварања 
понуда. 
 
X.  Контакт лице за информације је Гордана Вујовић,  gordana.vujovic@ien.bg.ac.rs              
 

http://www.ien.bg.ac.rs/
mailto:gordana.vujovic@ien.bg.ac.rs

