Прилог 3ц

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У 2013.ГОДИНЕ до 26.08.2013

назив ј.н
основно осигурање и
регистрација возила

датум
закључива
назив изабраног ња уг

број ј.н
01/2013

/

каско осигурање

02/2013

превођење

03/2013

ддор нови сад,
бул.михаила
пупина 8,нови сад
Конгресни
сервисни центар 20.02.2013

услуге руковођења
јединицом за
имплементацију пројекта
реконструкција 4 клиничка
центра
04/2013
бит импекс
05/2013
цекос ин
06/2013

осигурање запослених

07/2013

Енглески језик

08/2013

регистрација возила

09/2013

мобилни телефони

15/2013

/

Никола
Деспотовић, Ниш

Бит импекс
Цекос ин

27.03.2013
11.03.2013
07.03.2013

износ уг.

износ с пдв

/

/
понуда
383.755,00
до укупног
понуда 365.482,00 износа у
до укупног износа у уговору
уговору 625.000,00 750.000,00
3.458.000,00

4.149.600,00

на месечном нивоу
нето 160.000,00
бруто
динара
272.160,00
1,114,850.00 1,337,820.00
699,300.00
755,244.00
Укупна
уговорена
висина премије за
услуге
осигурање
запослених
од
последица несрећног
случаја
(незгоде)
190.960,00
износи
динара.

ддор нови сад,
18.03.2013
бул.михаила
пупина 8,нови сад године
Мemphis,
Масарикова,
Београд
26.03.2012 1.414.500,00

201 возило х
1.300,00 без пдв-а,
28.03.2013 до укупног износа
. године
3.000.000,00

беокомерц,
београд
SZTKR„FONO“,
Војводе
Шупљикца 3, 10.05.2013.
Београд а.д. с године

-

1.697.400,00

1.560,00 по
возилу

199.500,00

/

395.000,00

474.000,00
динара

Предузеће
рачунари и др
компијутерска опремапројекат

11/2013

„Concept“ d.o.o,
Обилићев венац
3а, 11000 Београд 20.05.2013
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израда плана
превентивних мера као и
измене и доплплана по
потреби за клиничке
центре војводина ниш и
крагујевац..пројекат
пословни технички
сектреар ЈИПадминистативне
послове..пројекат

12/2013

13/2013

услуга сервисирања
штампача

14/2013

набавка тонера за
министарство здравља и
ЈИП-у

10/2013

набавка – добара,
преносивих рачунара
(Notebook) за потребе
запослених у
Министарству здравља,

Понуђач СЗР СТР „Симон“
Сењак 23, 14000
Ваљево,
Мирјана
Јовановић, , 11000
Београд,

23.05.2013. године
400.000,

20.05.2013.
године

480.000,00

Нето цена месечне
накнаде
услуга
утврђује се у износу
од 80.000,00 динара
на

дан
отварања
понуда
за
. Предузеће
ангажовање
до 474.000,00
„Concept“ d.o.o,
радног динара са
Обилићев венац 20.05.2013 пуног
времена.
3а, 11000 Београд . године
ПДВПредузеће
„CORS
COMPUTERS“,
Карађорђева
980.000,00
број 44, Београд 14.05.2013. 816.666,66
динара

„AIGO
17/2013

BUSINESS
SYSTEM“ DOO

23.07.2013 349.220,00
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377.157,60

