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 у 2017.
години, шифра из општег речника јавне набавке 09310000 – Електрична енергија

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

14.833.333,00 динара без ПДВ-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

7.077.489,50 динара без ПДВ-а

- Најнижа

7.077.489,50 динара без ПДВ-а

- Највиша

7.077.489,50 динара без ПДВ-а

- Најнижа

7.077.489,50 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: 16.03.2017. године

Датум закључења уговора:

16.03.2017. године

Основни подаци о добављачу:
За партију 1 и партију 2:
JП ЕПС БЕОГРАД, Београд-Стари град, Царице Милице бр. 2; Матични број: 20053658; ПИБ: 103920327;
Број рачуна: 845-484849-65, Управа за трезор; Лице овлашћено за потпис: Милорад Грчић; Лице за
контакт: Ненад Бојић; Телефон: 011/65-58-445; Телефакс: 011/65-58-457; e-mail: nenad.bojic@eps.rs

Период важења уговора:

12 месеци од дана закључења, односно до утрошка средстава
предвиђених у буџету Наручиоца 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.

