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ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
1. Врста наручиоца: високошколска установа.
2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број 26/2017, дел.
бр. 759 од 11.10.2017. године, позиција 1.2.4. у плану јавних набавки за 2017. годину.
3. Врста предмета набавке су услуге.
4. Опис предмета набавке: осигурање запослених Факултета.
5. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:
• 66510000 – услуге осигурања.
6. Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије и то:
• Партија 1: Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
(незгоде).
• Партија 2: Колективно допунско здравствено осигурање запослених
7. Укупна процењена вредност јавне набавке износи 400.000,00 динара без ПДВ-а.
8. Укупна вредност додељених уговора о јавној набавци: 231.469,88 динара без ПДВ-а
односно 231.469,88 динара са ПДВ-ом.
9. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
10. Укупан број примљених понуда: 5 (пет).
11. Подаци о закљученим уговорима за сваку појединачну партију:
11.1.
ПАРТИЈА 1: Колективно осигурање запослених од последица несрећног
случаја (незгоде)
11.1.1. Укупна процењена вредност Партије 1 износи 200.000,00 динара без ПДВ-а.
11.1.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 94.533,08 динара без ПДВ-а односно
94.533,08 динара са ПДВ-ом.
11.1.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
11.1.4. Укупан број примљених понуда за Партију 1: 5 (пет).
11.1.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 175.666,40 динара без ПДВ-а.
11.1.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 94.533,08 динара без ПДВ-а.
11.1.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача.
11.1.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.11.2017. године.
11.1.9. Датум закључења уговора: 17.11.2017. године.
11.1.10. Основни подаци о добављачу: МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО, из Београда,
Булевар Михајла Пупина бр. 10л, матични број 7810318, ПИБ 100002119.
11.1.11. Период важења уговора: годину дана.
11.1.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема.
11.2.

ПАРТИЈА 2: Колективно допунско здравствено осигурање запослених

11.2.1. Укупна процењена вредност Партије 2 износи 200.000,00 динара без ПДВ-а.
11.2.2. Вредност додељеног уговора о јавној набавци: 136.936,80 динара без ПДВ-а односно
136.936,80 динара са ПДВ-ом.
11.2.3. Критеријум за доделу уговора: ''најнижа понуђена цена''.
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11.2.4. Укупан број примљених понуда за Партију 2: 4 (четири).
11.2.5. Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 143.050,05 динара без ПДВ-а.
11.2.6. Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 136.936,80 динара без ПДВ-а.
11.2.7. Уговор ће се извршити самостално од стране понуђача, без учешћа подизвођача.
11.2.8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.11.2017. године.
11.2.9. Датум закључења уговора: 17.11.2017. године.
11.2.10. Основни подаци о добављачу: САВА НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО, из
Беогеада, Бул. Војводе Мишића бр. 51, матични број 17407813, ПИБ 100002516.
11.2.11. Период важења уговора: годину дана.
11.2.12. Околности које представљају основ за измену уговора: нема.
12. Лице за контакт: Владимир Димитријевић, руководилац Техничко-информатичке службе,
e - mail адреса: vladad@kg.ac.rs, тел: 034 300 250, факс: 034 335 040.
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