ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП "Ковински комуналац"

Адреса наручиоца:

Ковин, Соње Маринковић бр.6

Интернет страница наручиоца:

http://jpkk.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:

Услуга осигурања
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
66510000 - услуге осигурања
Набавка је обликована у две партије и то:
партија I – услуге осигурања имовине и лица, ОРН 66510000
партија II – услуге осигурања моторних возила, ОРН 66514110

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Уговорена вредност јавне набавке је:
1.330.296,00 динара без пореза за прву партију и
247.440,00 динара без пореза за другу партију

4 (четири)

Број примљених понуда:

- Највиша

За прву партију 1.354.977,90 динара
За другу партију 274.044,00 динара

- Најнижа

За прву партију 1.330.296 динара
за другу партију 212.669,00 динара

- Највиша

За прву партију 1.330.296,00 динара
За другу партију 247.440,00 динара

- Најнижа

За прву партију 1.330.296,00 динара
За другу партију 247.440,00 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.03.2016.

Датум закључења уговора:

08.04.2016.године за прву партију и
21.04.2016.године за другу партију

Основни подаци о добављачу:
ДДОР Нови Сад а.д.о. Филијала Панчево, ПИБ: 101633677, матични број: 08194815 за прву
партију
Генерали осигурање Србија а.д.о. Нови Београд ПИБ: 100001175, матични број: 17198319 за
другу партију

Период важења уговора:

Годину дана од дана потписивања уговора,
односно до окончања уговорене вредности.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Члан 6. Уговора број 02-659/10-16 за прву партију и члан 9. Уговора број 02-659/11-16 за
другу партију

Остале информације:

