На основу члана 55. став 1 тачка 8, 57. и 116. (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012 и 14/2015),
Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса
ЈП ''ГАС-РУМА''
ЈНА 136, 22400 РУМА
Email: office@gasruma.rs
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за ЈНМВ

''ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА''
бр. 24/1.2.2.11.
У поступку ЈНМВ за набавку услуга ''ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА'' број 24/1.2.2.., ознаке:
 66510000-Услуге осигурања
наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 24/1.2.2.9 на основу које је закључен уговор о
јавној набавци добара број 24/1.2.2.10 са понуђачем:
''ДДОР НОВИ САД'' а.д.о. НОВИ САДФИЛИЈАЛА РУМА
ГЛАВНА 111
22400 РУМА
Уговорена вредност јавне набавке износи 840.196,00,00 динара без обрачунатог пореза на
премије.
Предмет јавне набавке број 24/1.2.2. је набавка услуга- Осигирање имовине и запослених лица
од последица несрећног случаја ( незгоде ).
1. Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''економски најповољнија
понуда''.
Елементи критеријума за доделу уговора на основу којих наручилац бира најповољнију понуду су
следећи:
Елемент критеријума је ''Износ премије'' и носи 90 пондера
Елемент критеријума је ''Превентива'' и носи 10 пондера
2. Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде понуђача:


''Дунав осигурање''а.д.о., главна филијала осигурања Сремска Митровица, Краља
Петра првог бр.4,22000 Сремска Митровица
Износ понуде без пореза: 1.035.238,82 динара
Рок важења понуде: 35 дана
Износ превентиве: 200.002,00





''ДДОР Нови Сад''а.д.о., Главна 111, 22400 Рума
Износ понуде без пореза: 840.196,00
Рок важења понуде: 60 дана
Износ превентиве:100 динара
''Wiener Stadtische''а.д.о., Филијала Нови Сад, Народног фронта 21А, 21000 Нови
Сад
Износ понуде без пореза: 1.374.455,73
Рок важења понуде: 90 дана
Износ превентиве: 0 дин

С обзиром да понуда понуђача под редним бројем 3. ''Wiener Stadtische''а.д.о. прелази износ
процењене вредности јавне набавке, иста није бодована а ни рангирана.
Понуђач

Укупан број бодова
ББУ = Б1 + Б2

ББУ

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ

ББУ =72,90 + 10,00

82,90

ДДОР ''НОВИ САД'', НОВИ САД

ББУ =90,00 + 1,00

91,00

На основу наведеног, Уговор о јавној набавци у овом поступку је додељен понуђачу:
''ДДОР НОВИ САД'' а.д.о. НОВИ САДФИЛИЈАЛА РУМА
ГЛАВНА 111
22400 РУМА
Интерни број понуде код наручиоца: 24/1.2.2.5/2 запримљена 23.09.2016. у 09,40 часова.
3. Процењена вредност јавне набавке износи 1.270.000,00 динара.
4. Наручилац је донео ''Одлуку о додели уговора'' дана 23.09.2016. године.
5. Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 05.10.2016. године.
6. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране са роком трајања од годину
дана.

