
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text7: Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је  „најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који je понудио краћи рок за исплату одштетних захтева. Уколико две или више понуда имају исти рок за исплату одштетних захтева, биће изабрана понуда оног понуђача чији је % ажурности у решавању штета у 2017 години већи, а уколико и тада буде понуда који су остварили исти % ажурности биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда прва стигла код наручиоца ( деловодни број понуде).
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	Text15: понуђач набавку извршава самостално
	Text17: 28.03.2019 године a почиње да важи од 01.04.2019 године
	Text16: 21.03.2019 године
	Text21:  Уколико у току реализације Уговора настане потреба за повећањем обима предмета набавке, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, повећати обим предмета набавке и првобитну вредност уговора максимално до 5% од укупнe уговорене вредности, а у складу са расположивим буџетским средствима. Измене и допуне овог уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној форми, уз сагласност уговорних страна, у складу са законом
	Text20: Премијске стопе су фиксне за све време трајања овог уговора.У цену из става 1. Овог члана урачунат је порез на премију.Цену услуга које су предмет уговора понуђач може кориговати у току године до  висине премије прописане од стране Владе Републике Србије, односно надлежног Министарства. Осигуравач се обавезује да под истим условима и на исти начин осигура и новостечену имовину (зграде, опрему и возила) Осигураника, као и запослене који заснују радни однос код наручиоца у време трајања овог уговора, за које ће се потписати полиса у сваком конкретном случају, а у складу са чланом 12.овог уговора.У случају смањивања броја запослених у Дому здравља Инђија услед рационализације у јавном сектору, уз обострану сагласност уговорних страна уговорена  премија ће се анексом  уговора мењати.
	Text18: АДО "ДДОР Нови Сад, Филијала Стара Пазова , Краља Петра I 6, Инђија
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