ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ʪ̨̥ ̡̱̣̯̱̬̖ ˋ̸̡̌̌

Адреса наручиоца:

˃̬̐ ̨̨̦̬̦̌̔̐ ̡̱̭̯̦̌̌ 2

Интернет страница наручиоца:

www.domkulturecacak.org

Врста наручиоца:

ʶ̱̣̯̱̬̌

Врста предмета:

ʪ̨̬̍̌

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:

Набавка електричне енергије
Ознака из општег речника набавке: 09310000-5 - електична енергија

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:
ʻ̛̠̦̙̌̌ ̨̪̦̱̖̦͂̌ ̶̖̦̌

До процењене вредности односно до 2.800.000,00

2

Број примљених понуда:

- Највиша

1.186.549,00

- Најнижа

1.131.654,00

- Највиша

1.186.549,00

- Најнижа

1.131.654,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.02.2017.године

Датум закључења уговора:

28.02.2017.године

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС; адреса Царице Милице 2, 11000 Београд; ПИБ 103920327; матични број 20053658;
контакт особа Јелена Ђошић

Период важења уговора:

Од 01.03.2017. до 28.02.2018.године

Околности које представљају основ за измену уговора:
˄̨̨̬̐̏ ̭̖ ̨̥̙̖ ̛̛̛̥̖̦̯̚ ̛̚ ̵̨̡̛̛̠̖̯̦̍̏ ̨̬̣̌̐̌̚ ̛ ̨̯ ̱̭̣̖̔ ̧̭̯̱̪̌̌ ̦̌ ̭̦̱̌̐ ̵̨̛̦̏ ̨̛̪̬̪̭̌,
̨̨̨̦̭̦̔ ̡̯̌̌̌ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̨̛̦̥̏ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌, ̌ ̡̨̛̠ ̡̛̛̯̬̠̱̔̌ ̨̦̖̏ ̶̖̦̖ ̦̌ ̛̯̬̙̹̯̱ ̱ ̨̛̣̭̯̍̌
̡̛̖̦̖̬̖̯̖̐.

Остале информације:
С обзиром да је понуђач ЈП ЕПС понудио цену у износу од 1.186.549,00 динара и да је уз понуду доставио доказ да нуди добро
домаћег порекла које је издала Привредна комора Србије и да понуђена цена наведеног понуђача није преко 5% већа (већа је
за 4,85%) у односу на понуђену цену понуђача PROENERDYBGD доо који је понудио цену у износу од 1.131.654,00 и уз понуду
није доставио доказ да нуди добро домаћег порекла сходно члану 86. став 4. ЗЈН изабрана је понуда понуђача ЈП ЕПС Београд.
Уговорена цена је одређена на основу оквирних количина и планиране потрошње, док ће праве количине као и трошкови
испоруке електричне енергије бити утврђене на основу стварне потрошње, с тим да укупна финансијске вредност овог уговора
не сме прећи износ од 2.800.000,00 динара без пдв.

