ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Филозофски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Улица Ћирила и Методија број 2.

Интернет страница наручиоца:

http://www.filfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:

Предмет јавне набавке мале вредности су услуге – услуга осигурања студената од последица
несрећног случаја за школску 2016/17. годину.
Ознака и назив из Општег речника набавке:
66510000 - услуга осигурања
66512100 - услуге осигурања од незгоде

Уговорена вредност:

до износа процењене вредности од 980.000,00 динара (без
ПДВ-а), односно 1.176.000,00 динара (са ПДВ-ом)

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за стручну оцену понуда и доделу уговора био је "економски најповољнија
понуда“.
Понуде са осигураним сумама достављене су за годишњу премију осигурања од 200,00
динара по студенту.
Најповољнији понуђач је осигуравајуће друштво које је остварило највећи број пондера узимајући у обзир елементе критеријума за вредновање и у складу са дефинисаним
условима и захтевима из конкурсне документације.

2 (две)

Број примљених понуда:

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

Трајни инвалидидет - 900.000,00 динара
Смрт услед незгоде односно - 500.000,00 динара
Трошкови лечења - 393.400,00 динара
Прелом кости (једнократна исплата) - 5.000,00 динара
Дневна накнада - 150,00 динара

Трајни инвалидидет - 800.000,00 динара
Смрт услед незгоде односно - 400.000,00 динара
Трошкови лечења - 50.000,00 динара
Прелом кости (једнократна исплата) - 8.000,00 динара
Дневна накнада - 50,00 динара

Трајни инвалидидет - 900.000,00 динара
Смрт услед незгоде односно - 500.000,00 динара
Трошкови лечења - 393.400,00 динара
Прелом кости (једнократна исплата) - 5.000,00 динара
Дневна накнада - 150,00 динара

Трајни инвалидидет - 800.000,00 динара
Смрт услед незгоде односно - 400.000,00 динара
Трошкови лечења - 50.000,00 динара
Прелом кости (једнократна исплата) - 8.000,00 динара
Дневна накнада - 50,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

У предметној јавној набавци не постоји део или вредност уговора који ће се извршити преко
подизвођача, пошто су понуђачи понуду дали самостално.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.07.2016. године

Датум закључења уговора:

21.07.2016. године

Основни подаци о добављачу:
Akcionarsko društvo za osiguranje „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ Beograd (Novi Beograd), ulica
Vladimira Popovića br. 8, PIB: 100001175, MB: 17198319.

Период важења уговора:

Од 01.10.2016. до 30.09.2017. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

Не постоје околности које могу утицати на измену уговора.

Остале информације:
Извршење уговора о јавној набавци вршиће се максимално до износа средстава који је одређен за ове намене.
Утрошком средстава предвиђених за ове намене уговор престаје да важи и пре истека рока из претходног става.
За све што није предвиђено Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о
облигационим односима, Закона о осигурању и других важећих законских прописа и подзаконских аката.

