ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈКП "Комуналац" Инђија

Адреса наручиоца:

Војводе Степе 20/3

Интернет страница наручиоца:

www.komunalac-indjija.com

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Добра

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 број 10 /2014 су услуге - Осигурање имовине,
запослених и аутоодговорност
ОРН: 66510000, 66512100, 66514110

Уговорена вредност:

469.894,66 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума „Економски најповољнија понуда“
која се заснива на следећим елементима:
1. Понуђена цена/премија осигурања
2. Адекватност капитала по кармелу (carmel)
3. Ажурност у решавању насталих штета

80 пондера
10 пондера
10 пондера

Уколико након стручне оцене понуда, две или више понуда имају исту број пондера, као најповољнија понуда,
биће изабрана понуда понуђача
која је освојила више пондера за елеменат - Понуђена цена/премија осигурања.
Уколико након стручне оцене понуда, две или више понуда имају исту број пондера и исти број по елементу Понуђена цена/премија осигурања,
као најповољнија понуда , биће изабрана понуда понуђача која је освојила више пондера за елемент –
Ажурност у решавању насталих штета.

3 (три)

Број примљених понуда:

- Највиша

761.712,13 динара без ПДВ-а

- Најнижа

469.894,66 динара без ПДВ-а

- Највиша

761.712,13 динара без ПДВ-а

- Најнижа

469.894,66 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.04.2014. године

Датум закључења уговора:

05.05.2014. године

Основни подаци о добављачу:
ДДОР Нови Сад адо филијала Стара Пазова
са седиштем у Старој Пазови, улица Краља Петра Првог бр. 6,
ПИБ:101633677 Матични број: 08194815

Период важења уговора:

05.05.2015.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

