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:

Набавка услуге - електричне енергије за потребе зграда које припадају Општинској управи
општине Пријепоље и јавне расвете која припада општини Пријепоље.
Назив и ознака из општег речника: 09310000 – електрична енергија.

Уговорена вредност:

Закључени уговор је укупне вредности 10.703.222,76
динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно
12.843.867,31 динара са урачунатим порезом на додату
вредност.

Критеријум за доделу уговора:

Одлука о додели уговора донета је применом критеријума „Најнижа укупна понуђена цена
за пројектовану потрошњу без ПДВ-а са трошковима балансирања“, - (збирни износ који
понуђачи презентују у оквиру обрасца структуре цене). Да су две или више понуда имале
исту понуђену укупну цену за предмет набавке, као најповољнија би била изабрана понуда
оног понуђача који је понудио нижу цену за јединицу мере потрошње у високој тарифи
(kwh).

1

Број примљених понуда:

- Највиша

10.703.222,76 динара

- Најнижа

10.703.222,76 динара

- Највиша

10.703.222,76 динара

- Најнижа

10.703.222,76 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.04.2014. године

Датум закључења уговора:

11.04.2014. године

Основни подаци о добављачу:
ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДО.О. из Београда, Улица царице Милице број 2., матични број 20924195,
ПИБ 108057105

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:
/

