ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОПШТИНА СЕНТА

Адреса наручиоца:

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

Интернет страница наручиоца:

www.zenta-senta.co.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:

Набавкa електричне енергије за потпуно снабдевање, јавна расвета и семафори, шифра из
општег речника 09310000 – Електрична енергија

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

10.708.333,00 динара без ПДВ-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

6.092.377,08 динара без ПДВ-а

- Најнижа

6.092.377,08 динара без ПДВ-а

- Највиша

6.092.377,08 динара без ПДВ-а

- Најнижа

6.092.377,08 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.02.2016. године

Датум закључења уговора:

01.03.2016. године

Основни подаци о добављачу:
ПАРТИЈА 1 И 2 - „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ Д.О.О., 11000 Београд, Царице Милице бр. 2; Матични
број: 20924195; ПИБ: 108057105; Број рачуна: 845-243849-27, Управа за трезор; Лице
овлашћено за потпис: Милена Радивојевић; Лице за контакт: Марко Спасојевић; Телефон:
011/6558-461; Телефакс: 011/6558-457; e-mail: markospasojevic@eps-snabdevanje.rs

Период важења уговора:

12 месеци од дана закључења уговора, односно до утрошка средстава
предвиђених у буџету Општине Сента за предметну набавку

Околности које представљају основ за измену уговора:

-

Остале информације:
Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије, и то:
партија 1. - набавка електричне енергије за потпуно снабдевање,
партија 2. - набавка електричне енергије за потпуно снабдевање – јавна расвета и семафори.
Према закљученом уговору о јавној набавци, обрачун – фактурисање и наплата испоручене активне електричне
енергије врши се по јединичним ценама из понуде добављача, а према стварно испорученој количини
електричне енергије за обрачунски период на месту примопредаје током периода снабдевања, и то све до
процењене вредности јавне набавке за Партију 1, односно за Партију 2.

