РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-0042/2016-I0120
Датум: 18.04.2016. године
Београд
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Министарство финансија, Пореска управа, објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗА ПАРТИЈУ 4 - КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕРАДНИКА ОД ПОСЛЕДИЦА
НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија, Пореска
управа, Саве Машковића 3-5. Београд, www.purs.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка услуга
- осигурање имовине, колективно осигурање радника од последица несрећног случаја
(незгоде) и осигурање робе на залихама. Ознака из општег речника: 66510000 – услуге
осигурања. Предметна јавна набавка је обликована по партијама.
Уговор је закључен за Партију 4 – Колективно осигурање радника од
последица несрећног случаја (незгоде).
Уговорена вредност, без пореза: Висина премије на годишњем нивоу износи
2.142.179,00 динара, а висина премије за очекивано време трајања уговора од 6 месеци
износи 1.071.089,50 динара.
Критеријум за доделу уговора: „најниже понуђена цена“.
Број примљених понуда: 7 (седам).
Највиша и најнижа понуђена цена, без пореза: на годишњем нивоу највиша премија
износи 4.922.692,32 динара, а најнижа премија износи 2.142.179,00 динара.
За очекивано важење уговора у трајању од 6 месеци највиша премија износи
2.461.346,16 динара, а најнижа премија износи 1.071.089,50 динара.
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда, без пореза: на
годишњем нивоу највиша премија износи 4.922.692,32 динара, а најнижа премија
износи 2.142.179,00 динара.
За очекивано важење уговора у трајању од 6 месеци највиша премија износи
2.461.346,16 динара, а најнижа премија износи 1.071.089,50 динара.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.04.2016. године.
Датум закључења уговора: уговор је закључен 12.04.2016. године.
Основни подаци о добављачу: ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд, Милутина
Миланковића 7а, ПИБ: 100000555, матични број: 07082428.
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Период важења уговора: уговор се закључује до окончања поступка централизоване
јавне набавке који спроводи Управа за заједничке послове републичких органа.
Очекивани период важења уговора је 6 месеци, а најдуже до реализације средстава
предвиђених у плану јавних набавки за 2016. годину за отворени поступак јавне набавке
који самостално спроводи Наручилац.
Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене околности
за измену уговора.

