
 
 

Друштво за реосигурање "ДУНАВ РЕ" а.д.о. 
Београд,  Кнез Михаилова 6 

 
Ј А В Н И  П О З И В 

ЗА  ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
за набавку Интегрисаног информационог система  

 
На основу Одлуке НО бр. 1/47 од 18.12.2014. године и 3/49 од 

26.01.2015. године, Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., позива 
потенцијалне понуђаче да поднесу своју писану понуду за Набавку 
интегрисаног информационог система Дунав Ре у отвореном поступку. 

 

I. Набавка Интегрисаног информационог система обухвата набавку 
софтвера за подршку пословним функцијама Дунав Ре и односи се на 
пројектовање, развој и испоруку софтверског решења које обезбеђује 
аутоматизацију следећих пословних процеса Дунав Ре-а:  

1. Подсистем пословних процеса реосигурања (уговарање, обрачуни, 
штете) 

2. Подсистем финансијских и рачуноводствених процеса 
3. Подсистем за процесе контроле и актуарства  
4. Подсистем извештавања и планирања 
 

Поред напред наведене набавке софтвера за подршку пословним 
процесима, потребно је извршити прилагођавање и интегрисање постојећих 
софтверских решења која су користе у продукцији и то: 

 

5. Подсистем општих процеса (правни и општи послови)  
6. Подсистем за управљање документацијом и пословним процесима 
7. Подсистем администрације и управљање шифарским системом 

 

II. Конкурсна документација, која садржи предмет набавке са 
потребним карактеристикама, рокове, услове и критеријуме за избор 
најповољније понуде, може се преузети радним даном од 9,00-16,00 часова, 
у просторијама Дунав Ре а.д.о., Београд, Кнез Михајлова 6,  II спрат, 
канцеларија 214, почев од 28.01.2015. године.  

За преузимање конкурсне документације, представник понуђача 
подноси овлашћење за преузимање документације, податке о 
идентификацији и образац ПЕПДВ (за обвезнике ПДВ-а) правног лица и 
прилаже доказ о уплати бесповратног износа од 10.000,00 динара на жиро 
рачун Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, Кнез Михаилова 6 
број: 205-1080-49, сврха уплате: ''Манипулативни трошкови наручиоца на 
изради конкурсне документације“. 



 

III. Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне 
документације, Понуђач доставља ДУНАВ РЕ а.д.о., у затвореној коверти на 
адресу Дунав Ре а.д.о., Београд, Кнез Михаилова 6 са напоменом: „Понуда за 
набавку добра – интегрисани информациони систем Дунав Ре а.д.о. - НЕ 
ОТВАРАТИ“. 

Понуђач мора испуњавати услове за учествовање у поступку, а понуду 
у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и 
позивом. У супротном, понуда се одбија. 

Понуда се доставља најкасније до 09.02. 2015. године. 
 

IV. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о набавци 
интегрисаног информационог система донети у оквирном року од 7 (седам ) 
дана након истека рока за подношење понуда.  
 Наручилац задржава право да у било којој фази набавке може да 
обустави поступак.    

V. Додатне информације или објашњења у вези припремања понуде 
Понуђач може да тражи у писаном облику најкасније два (2) дана пре истека 
рока за достављање понуде, на e-mail: др Аца Алексић, e-
mail: aca.aleksic@dunavre.rs , телефон 011/2634 755. 
 

VI. Особа за контакт у вези општих питања је Бојан Маричић, e-
mail: bojan.maricic@dunavre.rs , телефон 011/2634 755, а особа за контакт у 
вези техничких питања др Аца Алексић,  e-mail: aca.aleksic@dunavre.rs , 
телефон 011/2634 755. 
 

У Београду, 27.01. 2015. године 

     
                    
Генерални директор       

                                                                       „Дунав Ре" а.д.о. Београд 
 

                Зорана Пејчић, с.р. 
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