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Разматрајући приспеле понуде на јавни позив за за јавну набавку мале
вредности – услуга неживотног осигурања, број  05/18 (Објављеног на
Порталу јавних набавки 12.04.2018. године), Комисија за јавну набавку
05/18   ЈП „Водовод  и  канализација“  Пирот  је  сачинила  извештај  о
стручној  оцени  понуда  па,  сходно  члану  108.  Закона  о  јавним
набавкама  („СЛ.  Гласник  РС  124/12,  14/15,  68/15)  Наручилац
понуђачима доставља следећу:
       

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Предмет: јавна набавка услуге неживотног осигурања
Врста поступка : поступак јавне набавке мале вредности
Процењена вредност набавке: 2.000.000,00 динара
Позиција у Плану набавки: 1.2.1.

Додељује се уговор Понуђачу „ДДОР Нови Сад а.д.о“Нови Сад
,  улица  Булевар  Михаила  Пупина  8  ,  21000  Нови  Сад,  број  понуде
05/18-13.

                                    ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

До  истека  рока  за  подношење  понуда   -  до  12  часова
23.04.2018.године на адресу Наручиоца пристигле  су  пет понуда,  са
следећим подацима из записника са отварања понуда:
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1. „Триглав осигурање а.д.о“Београд , улица Милутина    
Миланковића  7а  ,  11070  Нови  Београд,  број  понуде  05/18-9.
Понуђена  цена  за  услуге  неживотног  осигурања  износи
2.116.547,00 динара без пореза. 

   
2. „Сава неживотно осигурање адо Београд“, Експозитура Ниш

, улица Николе Пашића 30/3 , 18 000 Ниш, број понуде 05/18-10. 
Понуђена  цена  за  услуге  неживотног  осигурања  износи
1.568.814,99 динара без пореза.

3.  „Wiener Stadtische  Осигурање адо Београд“ продајно место
Пирот  ,  улица Трг пиротских ослободилаца бб ,  18300 Пирот,
број  понуде  05/18-11  Понуђена  цена  за  услуге  неживотног
осигурања износи  2.020.021,76 динара без пореза.

4. „Компанија Дунав осигурање а.д.о“Главна филијала Пирот ,
улица Ћирила и Методија 1 , 18300 Пирот, број понуде 05/18-12.
Понуђена  цена  за  услуге  неживотног  осигурања  износи
1.796.640,82 динара без пореза.

5. „ДДОР  Нови  Сад  а.д.о“Нови  Сад  ,  улица  Булевар  Михаила
пупина 8 , 21000 Нови Сад, број понуде 05/18-13. 
Понуђена  цена  за  услуге  неживотног  осигурања  износи
1.404.687,00 динара без пореза.

Примењујући  критеријум  најнижа  цена  из  конкурсне
документације и на основу оцене достављених података свих понуђача,
Комисија  је  оценила  као  најповољнију,  понуду  „ДДОР  Нови  Сад
а.д.о“Нови Сад , улица Булевар Михаила пупина 8 , 21000 Нови Сад,
број понуде 05/18-13.

  Са  најповољнијим  понуђачем  биће  потписан  одговарајући
уговор после истека рока за заштиту права.

               ДИРЕКТОР
ЗОРАН НИКОЛИЋ, дипл.ецц.

                              
________________________
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