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Апотека Ниш
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
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Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста предмета: Набавка услуга Осигурања имовине и лица, ЈНМВ 11 / 2019

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 39. Закона о јавним
набавкама

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
66510000 - услуге осигурања

Уговор се закључује за:
Набавка услуге - Осигурање имовине и лица, ЈНМВ 11 / 2019

Уговорна вредност:
Уговор за партију I: Осигурање имовине, са понуђачем Сава неживотно осигурање

АДО Београд, Караџића 6, Ниш, са понудом код наручиоца заведеном под бројем 728. од 04. 09.
2019. год, у укупном износу од 2.479.867,76 динара без пореза, за период од 2 (две) године.

Уговор за партију II: Осигурања лица за потребе Апотеке Ниш, са понуђачем Триглав
осигурање АДО Београд, Милутина Миланковића 7А, са понудом код наручиоца заведеном под
бројем 730. од 05. 09. 2019. год, у укупном износу од 427.294,00 динара без пореза, за период од
2 (две) године.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 3.

Партија I - Осигурање имовине за период 15. 09. 2019. - 14. 09. 2021. године

Број примљених понуда: 2.

Понуђена цена:
- Највиша: 2.503.917,92 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 2.479.867,76 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 2.503.917,92 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 2.479.867,76 динара без ПДВ-а

Партија II - Осигурање лица у Апотеци Ниш за период 15. 09. 2019. - 14. 09. 2021. године

Број примљених понуда: 3.

Понуђена цена:
- Највиша: 508.510,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 427.294,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 427.294,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа: 427.294,00 динара без ПДВ-а



Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не
извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 734. од 05. 09. 2019. године

Датум закључења уговора: 12. 09. 2019. године

Основни подаци о добављачу:
1. САВА неживотно осигурање адо Београд, ул. Булевар Војводе Мишића 51, општина
Савски Венац, место Београд
Матични број: 17407813
ПИБ: 100002516

2. Триглав осигурање адо, ул. Милутиан Миланковића 7а, општина Нови Београд, место
Београд
Матични број: 07082428
ПИБ: 100000555

Период важења уговора: Уговор се закључује за период од 2 (две) године, и важи од 12. 09.
2019. године, до 11. 09. 2021. године. Обавезе које доспевају по овом уговору у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа сресдтава који ће за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години

Околности које представљају основ за измену уговора: Измене и допуне текста овог Уговора
могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. Уколико дође до
реализације централног тендера за набавку услуга осигурање имовине и лица за здравствене
установе из Плана мреже, овај уговор аутоматски престаје да важи даном потписивања уговора по
основу спроведене централизоване јавне набавке

АПОТЕКА НИШ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈНМВ 11 / 2019


