ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Црвени крст Србије - Црвени крст Ниш

Адреса наручиоца:

18000 Ниш, ул. Обреновићева 39

Интернет страница наручиоца:

http://www.cknis.org.rs/

Врста наручиоца:

Остало

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:
Предмет јавне набавке брoj 3/2018 су добра – Набавка електричне енергије.
Назив и ознака из општег речника набавке:
09310000 - Електрична енергија

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

495.585,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 594.
702,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

495.585,00 динара без урачунатог ПДВ-а,

- Највиша

/

- Најнижа

495.585,00 динара без урачунатог 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: 30.04.2018. године

Датум закључења уговора:

08.05.2018. године

Основни подаци о добављачу:
ЈП „ЕПС“ Београд, ул. Царице Милице бр. 2, матични број: 20053658, ПИБ 103920327,
самостално је поднео понуду број 18.01-179014/1-18 од 13.04.2018. године.

Период важења уговора:

Уговор ступа на снагу 1. дана у наредном месецу од месеца у коме је закључен уговор и
важи 12 календарских месеци.
Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава
Наручиоца, овај уговор престаје да важи, о чему ће Наручилац обавестити Снабдевача.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац задржава право да након закључења дозволи измену уговора о јавној набавци у складу са одредбом члана 115.Закона о јавној набавци
(,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), уколико из објективних разлога дође до промене броја мерних места.
Трошкове из става 6. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места
примопредаје Наручиоцу, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у
Службеном гласнику Републике Србије, односно у ускладу са методологијама за одређивање цена објављених у "Службеном гласнику Републике
Србије".Основица за обрачун акцизена електричну енергију чини цена електричне енергије у коју се урачунавају сви трошкови који су директно
везани за испоручену електричну енергију, а у складу за законом којим се уређује област енергетике.

Остале информације:
/

