ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д.

Број набавке: ЈНМВ 09/2015
Број документа: 60 бр.09/2015/11
Датум: 19.06.2015. године
На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 57. став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015) Централни регистар депо
и клиринг хартија од вредности објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ II УСЛУГА
ОСИГУРАЊА

1. Наручилац
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности акционарско
друштво Београд, Трг Николе Пашића 5, Београд, интернет страница:
www.crhov.rs ( у даљем тексту: Наручилац).
2. Врста наручиоца
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је правно лице
које се организује и послује као акционарско друштво са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним Законом о тржишту капитала („Сл. гласник РС“,
број 31/2011) и Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број
36/2011, 99/2011 i 83/2014 – др.закон и 5/2015), и чији је оснивач Република
Србија.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге осигурања.
II партија-услуге потпуно каско осигурање моторног возила, назив и
ознака из Општег речника набавке: услуге осигурања моторних возила,
66514110.
4. Уговорена вредност
42.854,00 динара без пдв-а.
5. Критеријум за доделу уговора
Најнижа понуђена цена.

6. Број примљених понуда
3 (три)
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7. Највиша и најнижа понуђена цена
53.137,00 динара без пдв-а.
42.854,00 динара без пдв-а.

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда
53.137,00 динара без пдв-а.
42.854,00 динара без пдв-а.
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
10. Датум доношења одлуке о додели уговора
29.05.2015. године
11. Датум закључења уговора
16.06.2015. године
12. Основни подаци о добављачу
„ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад, филијала Београд, бул.Михајла Пупина
115 в, мб: 08194815, пиб:101633677, лице овлашћено за потписивање уговора:
Синиша Пратљачић; телефон: + 381 11 20 27 077; телефакс: + 381 11 20 27 002.
13. Период важења уговора
Годину дана од дана издавања полиса.
14. Околности које представљају основ за измену уговора
Наручилац није предвидео измену уговора.

Комисија за јавну набавку мале вредности
Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности
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