ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Адреса наручиоца:

21000 НОВИ САД БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 16.

Интернет страница наручиоца:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
услуге – осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период
01.01.2016.-31.12.2016.године.
Назив и ознака из општег речника набавки:
66510000-8-Услуге осигурања
66512100-3-Услуге осигурања од незгоде
66514100-7- Услуге осигурања у превозу
66514110-0-Услуге осигурања моторних возила
66515100-4-Услуге осигурања од пожара
66515200-5-Услуге осигурања имовине
66515400-7-Услуге осигурања од временских непогода
66516100-1-Услуге осигурања од одговорности моторних возила
ШИФРА ИЗ ДОПУНСКОГ РЕЧНИКА: SB01-1- за осигурање

Уговорена вредност:

24.726.455,00 динара без пореза

Критеријум за доделу уговора:

«економски најповољнија понуда»
1.Цена - премија осигурања
90 пондера
2.Рок исплате накнаде из осигурања 10 пондера
____________
100 пондера

2

Број примљених понуда:

- Највиша

26.859.520,14

- Најнижа

24.726.455,00

- Највиша

26.859.520,14

- Најнижа

24.726.455,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.12.2015.

Датум закључења уговора:

29.12.2015.

Основни подаци о добављачу:
Пословно име: АДО „ДДОР НОВИ САД“ НОВИ САД
Седиште: 21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 8.
Матични број: 08194815
ПИБ: 101633677
Законски заступник: Миладин Авдаловић

Период важења уговора:

01.01.2016. (почев од 00 часова) - 31.12.2016.( до
24 часа)

Околности које представљају основ за измену уговора:
Члан 2. став 4. Уговора - Укупно уговорена вредност се може током периода важења Уговора мењати на више или мање у следећим случајевима:
-услед доношења нових Законских одредби које регулишу делатност осигурања,
-услед промене висине премије за имовину под редним бројем 13. из Спецификације и обавезног осигурања возила због значајних промена цена и
услова на тржишту.
Члан 11. Уговора - Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН, током трајања овог уговора, повећати обим предмета набавке ( каско
осигурање новостечених возила, премошћавање периода до закључења новог уговора и сл.), с тим да вредност уговора може повећати максимално
до 5% од укупне вредности овог уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара.

Остале информације:
/

