OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

1. Подаци о Наручиоцу:
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СОМБОРА
Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор

Назив:

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА СОМБОРА
Душанка Голубовић, дипл. правник

Овлашћено лице:

100123258
08337152

Порески идентификациони број:
Матични број:

2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава.

3. Врста предмета јавне набавке:

набавка услуга - Осигурање имовине и
лица Градске управе града Сомбора.

запослених

- Ознака из Општег речника набавке:
66510000 - Услуге осигурања
66515200 - Услуге осигурања имовине
66512100 - Услуге осигурања од незгоде
66515100 - Услуге осигурања од пожара
Уговорена вредност износи: 470.995,36 динара,без обрачунатог ПДВ-а,
489.393,32 динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

4. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда

5. Број примљених понуда: 3
Ред.
бр.
1.

2.

Назив/име понуђача

Елемент
критеријума 1

Елемент
критеријума 2

Укупно

Компанија Дунав
осигурање ГФО Сомбор

80

20

100

„ДДОР Нови Сад, а.д.о.
Филијала Сомбор

75

20

95

3.

„WIENER STADISCHE
osiguranje“ а.д.о.

68

0

68

6. Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.04.2016. године

7. Датум закључења уговора: 12.04.2016. године
8. Основни подаци о пружаоцу услуге :
Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, гфо Сомбор,
Аврама Мразовића бр. 1А, 25000 Сомбор,
кога заступа Бранислав Витас
ПИБ: 100001958
Матични број: 07046898
Брoj рачуна: 360-1659-67
Пословна банка: МТС Банка

9. Период важења уговора:
Овај уговор се закључује на период од годину дана и то почев од дана потписивања
уговора између Осигураника и Осигуравача

10. Околности које представљају основ за измену уговора:
Осигуравач се обавезује да услугу осигурања врши у складу са овим Уговором, позитивним
прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила струке.
Уговарачи су сагласни да свака уговорна страна може раскинути овај Уговор под условима и
на начин утврђен Општим условима осигурања.
Овај Уговор се може раскинути са отказним роком од 30 дана од дана достављања писаног
обавештења о отказу другој уговорној страни.
Осигураник осигурања има право једностраног раскида овог Уговора у свако доба и без
отказног рока, уколико Осугуравач не изврши уговорне обавезе на уговорен начин, односно
уколико у року од 15 дана од дана истека рока из члана 6. овог Уговора, не испуни своје обавезе о
чему ће писаним путем обавестити Осигуравача.

11. Остале информације: /

