ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општина Пријепоље

Адреса наручиоца:

Трг братства и јединства 1

Интернет страница наручиоца:

www.opstinaprijepolje.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:

Oтворени поступак јавне набавке добара број 410-01/16 - Јавна набавка и испорука
електричне енергије за потребе општине Пријепоље.
Назив и ознака из општег речника: 09310000 – електрична енергија.

Уговорена вредност:

Укупна вредност уговора износи 27.916.667,оо динара без урачунатог
пореза на додату вредност, односно 33.500.000,оо динара са урачунатим
порезом на додату вредност (процењена вредност јавне набавке) и
представља укупан плативи износ за пројектовану потрошњу, до којег се
може вршити фактурисање на основу овог уговора.

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа укупна понуђена цена за пројектовану потрошњу, без ПДВ-а, са трошковима
балансирања.
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Број примљених понуда:

- Највиша

11.161.846,94 динара без ПДВ-а

- Најнижа

10.750.712,08 динара без ПДВ-а

- Највиша

11.161.846,94 динара без ПДВ-а

- Најнижа

10.750.712,08 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: 06.07.2016. године

Датум закључења уговора:

29.07.2016. године(заведен код наручиоца)
03.08.2016. године(заведен код Добављача), дана 05.08. 2016. године враћена су
од стране добављача три примерка уговора који припадају општини Пријепоље

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Београд, Царице Милице број 2., 11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ
103920327

Период важења уговора:

Уговор се закључује за период од једне године дана од дана закључења,
односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од
тога шта пре наступи.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Одлука о додели уговора број 410-01-07/2016 од 06.07.2016. године, донета је на основу
члана 108. у вези члана 86. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/12, 14/15, 68/15), и извештаја о стручној оцени понуда број 410-01-06/2016 од
04.07.2016. године.

