
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: Дом здравља "Вождовац"
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	Text3: ww.dzvozdovac.rs
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	Text5: Јн 04/18 услуга –„Осигурање имовине и лица Дома здравља „Вождовац“ јавна набавка обликована је по партијама:Партија I - Осигурање имовине и то:1)  осигурање од пожара и неких других опасности за грађевинске објекте, опрему и залихе; 2 ) осигурање машина од лома и неких других опасности 3)  осигурање ризика провалне крађе и разбојништва;4)  комбиновано осигурање ел. рачунара 5) осигурање одговорности здравствене установе за штете причињене трeћим лицима услед  смрти, повреде тела или здравља, оштећења или уништења ствари и/или загађења животне средине у току обављања делатности сaкупљања, транспорта, складиштења и третмана инфективног медицинског отпадаПартија II - Осигурање лица, колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде) и то:1)  смрт услед незгоде2)  ризик повреде са последицама трајног инвалидидетаПредметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији:66510000- услуге осигурања
	Text6: Партија I 481.438,81  динара без ПДВ-а Партија II  92.766,56 динара без ПДВ-а 
	Text7: најнижа понуђена цена
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	Text11: Партија I 628.961,00   динара без ПДВ-а Партија II  107.345,28   динара без ПДВ-а
	Text12: Партија I 481.438,81  динара без ПДВ-а Партија II  92.766,56 динара без ПДВ-а
	Text13: Партија I 522.412,39  динара без ПДВ-а Партија II  97.760,88  динара без ПДВ-а
	Text14: Партија I 481.438,81  динара без ПДВ-а Партија II  92.766,56 динара без ПДВ-а
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	Text17: 01.03.2018. год.
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	Text20: нема
	Text18: Партија I ГЛОБОС осигурање а.д.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Француска бр. 13,порески идентификациони број 100001079, матични број  06936253.Партија IIТриглав осигурање а.д.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Милутина Миланковића 7а,порески идентификациони број 100000555, матични број  07082428
	Text19: 12 месеци


