АРХИВ ВОЈВОДИНЕ
НОВИ САД
Ул.Дунавска 35.
БРОЈ: I 404-48/25-16
ДАНА: 26. април 2016.
На основу члана 55 став 1 тачка 8), члана 56 и члана
116 Закона о јавним набавкама набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ( врста предмета
јавне набавке – набавка услуга : услуга осигурања имовине и возила Архива
Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од годину дана почев
од 01. 05. 2016. године до 01. 05. 2017. године), ред. бр. ЈН 02/16 и закљученог Уговора
(број: I 404-48/23-16 од 25. априла 2016. године) по спроведеном поступку јавне набавке
мале вредности (услуга) БРОЈ: ЈН 02/16
АРХИВ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Дунавска 35.
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
Ред. бр. ЈН 02/16
Уговор о јавној набавци мале вредности (набавка услуга : услуга осигурања имовине
и возила Архива Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од
годину дана почев од 01. 05. 2016. године до 01. 05. 2017. године), ред.бр. ЈН 02/16, по
Позиву за подношење понуда број: I 404-48/5-16, упућеног дана 13. априла 2016. године,
закључен је дана 25. априла 2016. године са понуђачем КОМПАНИЈА ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД ГФО НОВИ САД , из Новог Сада , улица Булевар
ослобођења бр.3.
Вредност уговора је 1.055.944,04 динара без ПДВ-а.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет страници Наручиоца www.arhivvojvodine.org.rs линк
Јавне набавке и то у року од 5 дана од дана закључивања уговора.
Образложење
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца
Наручилац: Архив Војводине
Адреса: 21000 Нови Сад, Дунавска 35.
Интернет страница: www.arhivvojvodine.org.rs
2. Врста наручиоца :
Установа културе, индиректни корисник буџетских средстава
3. Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности
1

4. Предмет јавне набавке је:
Предмет јавне набавке је: набавка услуга : услуга осигурања имовине и возила Архива
Војводине и осигурање запослених Архива Војводине на период од годину дана почев
од 01. 05. 2016. године до 01. 05. 2017. године
Услугом осигурања имовине обухваћено је следеће:
Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од пожара и других опасности
Осигурање машина од лома
Осигурање рачунарске технике
Осигурање покретне технике
Осигурање стакла од лома
Осигурање опште одговорности из делатности
Осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде)
Добровољно здравствено осигурање запослених
Комбиновано осигурање моторних возила (ауто-каско)
Назив и ознака из општег речника набавки :
66510000 услуге осигурања

5. Уговорена вредност јавне набавке: 1.055.944,04 динара без ПДВ-а.

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Одлука о додели Уговора о јавној набавци услуга донеће се применом критеријума најнижа
понуђена цена.
Понуда чија је укупна цена већа од процењене цене сматраће се неприхватљивом.
Уколико две или више понуда имају исту цену, биће изабрана понуда оног Понуђача чији
проценат ажурности у решавању штета у 2014. години је већи.

7. Број примљених понуда: 1 (једна)
8. Највиша и најнижа понуђена цена:
- најнижа понуђена цена је 1.055.944,04 динара без ПДВ-а.
( понуђач : КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД ГФО НОВИ САД , из
Новог Сада , улица Булевар ослобођења бр.3..)
- највиша понуђена цена је 1.055.944,04 динара без ПДВ-а.
( понуђач : КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД ГФО НОВИ САД , из
Новог Сада , улица Булевар ослобођења бр.3..)
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