РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне
и заједничке послове

Број: 548-29/16
Датум: 12. април 2016. године
Кнеза Милоша број 24-26
Београд
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'', број 124/12 , 14/15 и 68/15)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуга

Услуга додатног и приватног добровољног здравственог осигурања за
ванболничко и болничко лечење у иностранству запослених МСП-а и чланова
њихових породица за време службовања у иностранству
редни број ЈН 4/2016
Министарство спољних послова
Назив наручиоца:
Београд, Кнеза Милоша бр 24-26
Адреса наручиоца:
Интернет страница наручиоца:

www.mfa.rs

Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке:
Врста предмета:
Опис предмета набавке, назив и
ознака из општег речника
набавке:

Орган државне управе
отворени поступак број ЈН 4/2016
услуге

Критеријум за доделу уговора:

најниже понуђена цена/ премија

Број примљених понуда

1 словима (једна)

Услуга
додатног
и
приватног
добровољног
здравственог осигурања за ванболничко и болничко
лечење у иностранству запослених МСП-а и чланова
њихових породица за време службовања у
иностранству.
Ознака из општег речника набавки: 66512210 – Услуге
добровољног здравственог осигурања

2
Процењена вредност јавне набавке је 120.000.000,00
Период за који се уговор
закључује, процењена вредност
Уговорена вредност на
годишњем нивоу

Део или вредност уговора који
ће се извршити преко
подизвођача:
Датум доношења одлуке о
додели уговора
Датум закључења уговора

динара без ПДВ-а;

119.890.825,40 динара без ПДВ-а;

без подизвођача, заједничка понуда Групе понуђача
24. март 2016. године
12. април 2016 год

Основни подаци о добављачу

Заједничка понуда Групе понуђача: UNIQA
NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o , Милутина
Миланковића 134а Београд ( носилац посла), чланови
Групе: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o
Милентија Поповића бр. 8 Београд и AXA
NEŽIVOTNO OSIGURANJE OSIGRANJE a.d.o Булевар
Михаила Пупина бр. 6, Београд

Период важења уговора

Годину дана од обостраног потписивања уговора

Контакт особа

Весна Маринковић 011 306 8761 306 8266

КОМИСИЈА

