
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕАЛИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: 13456/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Оперативно-техничка агенција Скопје

I.1.2) Адреса: ул. Орце Николов бр. 48

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Борче Размоски , адреса на е-пошта: borce.razmoski@ota.mk телефон/факс:
+38971399509/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Услуги од осигурување

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги -Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и
банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на
хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна
банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште,
згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на
договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или
изнајмување)

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.5) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис
66500000-5 Осигурителни и пензиски услуги

II.6) Дали предметот на набавката е делив: Да

Дел број Опис на делот за набавка
1 Осигурување на движен имот



ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Набавки од мала вредност

III.2) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА
Скопје
Адреса на носителот на набавката: БУЛЕВАР СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 26
Град или населено место: СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
Држава: Република Македонија

IV.2) Информации за вредноста на договорот

IV.2.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: 177.000,00

IV.2.2) Вредност на реализиран договор со ДДВ 18.989,00
IV.2.3) Вредност на реализиран исплатен договор со ДДВ 18.989,00
IV.2.4) Процент на реализација 100,00 %

IV.3) Тип на реализиран договор Целосно

IV.4) Сукцесивна набавка Не

IV.5) Забелешки од реализација на договорот

IV.6) Датум на објава 11.08.2022

IV.7) Датум на повторно објавување (доколку е извршено) /


