Студентски центар „Студентски дом »Европа« - Еurópa Kollégium”
Studentski Dom „Evropa“ - Еurópa Kollégium Egyetemista
Központ
Нови Сад / Újvidék

На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), а након
спроведeног поступка јавне набавке мале вредности услуге - осигурања
студената, запослених и путничког возила (Ред.бр. ЈН МВ 09/2017) и
закљученог Уговора о јавној набавци мале вредности
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Ред.бр. ЈН МВ 09/2017
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Студентски центар „Студентски дом »Европа« - Еurópa Kollégium”
Studentski Dom„Evropa“ - Еurópa Kollégium Egyetemista Központ
Нови Сад / Újvidék
Ћирила и Методија 11.
www.europakollegium.com
2. Врста наручиоца: просвета
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке:
Јавна набавка услуге - осигурања студената, запослених и путничког
возила. Ознака и назив из Општег речника набавки: 66510000.
4. Уговорена вредност јавне набавке: 243.743,45 динара без пореза.
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
6. Број примљених понуда:
Примљене су 4 (четири) понуде.
7. Највиша и најнижа понуђена цена
Најнижа понуђена цена је 188.085,16 динара без пореза.
Највиша понуђена цена је 266.206,00 динара без пореза.
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је 266.206,00 динара
без пореза.
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је 243.743,45 динара
без пореза.
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/
10. Датум доношења Одлуке о додели уговора: 11.09.2017.
11. Датум закључења уговора: 21.09.2017.
12. Основне податке о добављачу:
КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ АДО ГФ НОВИ САД
Булевар Ослобођења 3
21000 Нови Сад

Матични број: 08194815
ПИБ: 101633677
Овлашћено лице за потписивање уговора: Марија Грубор
13. Период важења уговора: Уговор се закључује за период од 12
календарских месеци, рачунајући од дана закључења уговора
14. Околности које представљају основ за измену уговора: /

