
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text1: ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК
	Text2: ул. Др Драгише Мишовића број 205 , 
32000 Чачак
	Text3: www.obcacak.co.rs
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	Text5: Предмет јавне набавке број 71/2017 су услуге осигурања имовине и лицаОпште болнице Чачак ( на период од једне године).
Назив и ознака из општег речника набавки: 66512000 –услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања; 66515000 – услуге осигурање од штете или губитка.
	Text6: 3.268.136,07  РСД без пореза на премију 
3.413.928,35  РСД са порезом на премију
	Text7: Одлука о додели уговора у јавној набавци услуга бр. 71/2017– Услуге осигурања имовине и лица Опште болнице Чачак  (на период од једне године) донеће се применом критеријума "најнижа понуђена цена“, тако  што ће се упоређивати УКУПНЕ ПОНУЂЕНЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА, дате у Обрасцу понуде, рангирањем прихватљивих понуда, а према следећим комерцијалним условима:
- Начин плаћања: у 12 једнаких  месечних рата, до 30 дана од фактурисања.
- Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана  од дана отварања понуде.
Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама, јесте рок  важења понуде. Наручилац ће доделити уговор о јавној набавци понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.  
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	Text18: "WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE VIG“ Нови Београд, ул. Трешњиног цвета 1, 11070 Нови Београд, кога заступа Сањин Греда   
ПИБ: 102608229      Матични број: 17456598
	Text19: Овај уговор се закључује на период од 12 месеци, и то почев од 26.01.2018. закључно са 26.01.2019. године


