ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, НОВИ БЕЧЕЈ

Адреса наручиоца:

23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.

Интернет страница наручиоца:

www.novibecej.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 електричне енергије за јавну расвету Општине Нови Бечеј.
Назив и ознака из општег речника набавки: Електрична енергија - 09310000;

Уговорена вредност:

1. за јавну расвету јед. цена је 5,00 дин. без ПДВ-а, односно 5,998 дин. са ПДВ-ом,
2. у категорију потрошње на ниском напону јед. цена је 5,66 дин. без ПДВ-а, тј. 6,786 дин. са
ПДВ-ом и
3. у категорији широке потрошње јед. цена је 5,66 дин. без ПДВ-а, тј. 6,786 дин. са ПДВ-ом,
односно укупна уговорена цена за предмет набавке, рачунајући са свим трошковима који терете
предметну набавку, износи 7.570.420,00 динара без ПДВ-а, и 9.084.504,00 динара са ПДВ-ом;

Критеријум за доделу уговора:

Наручилац jе донеo Одлуку о додели уговора применом критеријума најнижа понуђена
цена.

2 (две) понуде

Број примљених понуда:

- Највиша

јединичнa ценa од 6,11 дин без ПДВ-а, тј. 7,33 дин. са ПДВ-ом,
односно за целу набавку 9.244.430,00 динара без ПДВ-а, односно 11.093.316,00 динара са
ПДВ-ом;

- Најнижа

јединичнa ценa од 5,00 дин. без ПДВ-а, односно 5,998 дин. са ПДВ-ом; за категорију потрошње на
ниском напону и категорију широке потрошње од 5,66 дин. без ПДВ-а, тј. 6,786 дин. са ПДВ-ом,
односно за целу набавку 7.570.420,00 динара без ПДВ-а, и 9.084.504,00 динара са ПДВ-ом.

- Највиша

јединичнa ценa од 5,00 дин. без ПДВ-а, односно 5,998 дин. са ПДВ-ом; за категорију потрошње на
ниском напону и категорију широке потрошње од 5,66 дин. без ПДВ-а, тј. 6,786 дин. са ПДВ-ом,
односно за целу набавку 7.570.420,00 динара без ПДВ-а, и 9.084.504,00 динара са ПДВ-ом.

- Најнижа

јединичнa ценa од 5,00 дин. без ПДВ-а, односно 5,998 дин. са ПДВ-ом; за категорију потрошње на
ниском напону и категорију широке потрошње од 5,66 дин. без ПДВ-а, тј. 6,786 дин. са ПДВ-ом,
односно за целу набавку 7.570.420,00 динара без ПДВ-а, и 9.084.504,00 динара са ПДВ-ом.

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18. 03. 2015. год.

Датум закључења уговора:

07. 04. 2015. год.

Основни подаци о добављачу:
Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС
СНАБДЕВАЊЕ'' доо, са седиштем у Београду, улица Царице Милице 2., кога заступа Драган
Јеремић, в.д. директора, ПИБ: 108057105, матични број 20924195.

Период важења уговора:

Уговор закључен на одређено време, тј. за период од 12 месеци, почев од
дана закључења уговора до истека последњег дана рока важења уговора
и реализације свих уговорених обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
Дана 02.04.2015. године Наручилац је „ЕПС СНАБДЕВАЊУ'' доо Београд доставио уговоре за
предметну јавну набавку на потписивање.
Дана 24.04.2015. године Наручилац је примио потписане уговоре, након чега и објављује ово
Обавештење о закљученом уговору.

