ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Уцтанова за предшколско васпитање и образовање "Чика
Јова Змај" п.о. Ада,

Адреса наручиоца:

24 000 Ада, Мите Радујкова бр.:6.

Интернет страница наручиоца:

cikajovaзmajada@gmail.com

Врста наручиоца:

Просвета

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:

Назив и ознака из општег речника набавке: набавка електричне енергије, шифра из општег
речника јавне набавке: 09310000 – електрична енергија,

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

1.000.000,00 без ПДВ-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

ВТ: 6,27, НТ: 3,82, ЈТ: 5,42

- Најнижа

ВТ: 6,27, НТ: 3,82, ЈТ: 5,42

- Највиша

ВТ: 6,27, НТ: 3,82, ЈТ: 5,42

- Најнижа

ВТ: 6,27, НТ: 3,82, ЈТ: 5,42

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема

Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.02.2017.

Датум закључења уговора:

01.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Београд
11 000 Београд, Царице Милице 2.
Матични број: 20053658
ПИБ:

Период важења уговора:

1 год. тј. до истека дана 28.02.2018.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних
елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној
документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не
сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној
документацији који су: тј. ако долази до раста трошкова живота на мало у већој мери од 0,5 % месечно од
стања на дан склапања уговора. О промени цене уговорне стране склапају Анекс уговора у складу са законом.

Остале информације:
НАБАВКА ЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

