ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Техничка школа "Михајло Пупин" Инђија

Адреса наручиоца:

Цара Душана бр.2. Инђија

Интернет страница наручиоца:

http://www.mihajlopupin.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке бр. 01/2016 су добра - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
У општем речнику набавке означена под ознаком – 09310000 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ 700.000,00 БЕЗ ТРОШКОВА ПРИСТУПА И
КОРИШЋЕЊА СИСТЕМА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ
ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, АКЦИЗЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ И
ПДВ-А.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Уговорена вредност:

570.365,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног
порекла, наручилац мора изабрати понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да
његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који
нуди добра страног порекла. У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске
дажбине.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има више спроведених трансакција за
са другим учесником на тржишту, прихваћену од стране оператора преносног система.

1 (једна)

Број примљених понуда:

- Највиша

570.365,00

- Најнижа

570.365,00

- Највиша

570.365,00

- Најнижа

570.365,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.05.2016. године

Датум закључења уговора:

27.05.2016. године

Основни подаци о добављачу:
ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД из Београда, ул. Царице Милице бр. 2 мат. бр.20924195 ПИБ
108057105

Период важења уговора:

12 месеци од дана окончања законске процедуре за промену
снадбевача, односно до испуњења финансијске вредности уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
Остале информације о јавној набавци могу се добити сваког радног дана на телефон
022/561-661. контакт особа је Кристијан Јарић.
Наши примерци уговора од стране ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД достављени 07.06.2016.
године.

