
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Добра]
	Text1: ЈП''Водовод и канализација''
	Text2: Георгија Јакшића бр. 9 Лозница
	Text3: www.vikloznica.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: Eлектричнa енергијa ознака ОРН: 0931000 –електрична енергија
	Text6: 30.164.720,50 дин.
	Text7: најнижа понуђена цена
	Text10: 3
	Text11: 32.349.500,00 дин
	Text12: 30.164.720,50 дин
	Text13: 32.349.500,00 дин
	Text14: 30.164.720,50 дин
	Text15: /
	Text17: 11.02.2020.
	Text16: 27.01.2020.
	Text21: У наведену цену свих понуђача нису урачунати трошкови приступа и коришћења система електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача, као ни акциза, али комисија констатује да је ове трошкове имала у виду те је стога укупна процењена вредност набавке 65.000.000,00 динара без ПДВ-а и да ће се ови трошкови намиривати према продавцу у свему према Уговору који је био саставни део конкурсне документације, то јест ове наплаћене трошкове Оператеру система пренеће понуђач по закљученом уговору и испостављеној фактури. За плаћање укупно уговорене вредности и плаћање наведених трошкова наручилац ће користити планирана средства за 2020. и 2021. годину према Плану јавних набавки за 2020. годину. Наручилац није могао да процени колико ће ови трошкови износити јер их понуђач није исказао већ је само понудио јединствену цену за испоруку активне ел.енергије. Стога ће понуђачу након закључења уговора плаћати испоруку активне ел.енергије на годишњем нивоу, а остале трошкове преко Понуђача плаћаће Оператору система сходно прописима који регулишу ову материју и у складу са Уговором који ће се закључити.
	Text20: Измене и допуне овог уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и обавезиваће Продавца и Купца само оне измене и допуне које су сачинили споразумно у писаној форми.
	Text18: ЈП ''ЕПС БЕОГРАД'', Макензијева 37, 11000 Београд; матични број: 20053658; ПИБ: 103920327
	Text19: Уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавање стања на бројилу), а ступа на снагу и важи за период од 12 месеци


