ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет

Адреса наручиоца:

ул.Ђушина број 7, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.rgf.bg.ac.rs

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:

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије за потребе
Рударско-геолошког факултета.
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

2.858.470,00 без ПДВ-а

две

Број примљених понуда:

- Највиша

2.858.470,00 динара без ПДВ-а (понуђач нуди добра домаћег порекла за
4,56% већа од понуђача који не нуди добра домаћег порекла - члан 86.
ЗЈН)

- Најнижа

2.733.800,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

2.858.470,00 динара без ПДВ-а (понуђач нуди добра домаћег порекла за
4,56% већа од понуђача који не нуди добра домаћег порекла - члан 86.
ЗЈН)

- Најнижа

2.733.800,00 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: 09.03.2017.

Датум закључења уговора:

23.03.2017.

Основни подаци о добављачу:
ЈП Електропривреда Србије Београд
- адреса понуђача: Београд, ул.Царице Милице бр.2,
- матични број понуђача: 20053658,
- порески идентификациони број понуђача:103920327

Период важења уговора:

Период испоруке: од дана ступања на снагу уговора до 31.03.2018. године, од 00:00 до 24:00.
Уговор се склапа на период до 31.03.2018. године, а ступа на снагу даном завршетка законске процедуре избора
снабдевача (очитавања стања на бројилу).
Купац задржава прваво да набавља електричну енергију од Снабдевача до окончања поступка јавне набавке за
испоруку електрилне енергије за 2018.годину.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Уговор је потписан од стране ЈП Електропривреда Србије Београд 23.03.2017.године а код
наручиоца је примљен 10.04.2017.године (стигао поштом), те су то околности због којих није
овјављено обавештење о закљученом уговору у складу са чланом 116. ЗЈН.

