НАРУЧИЛАЦ:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Адреса: Јабланишка бр. 48., 16240 Медвеђа
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МАТИЧНИ БРОЈ: 07178476, ПИБ: 102843000
Брпј ЈН: I/2017
Брпј пдлуке п дпдели угпвра: I-03-1-404-4/2017-07
Дaтум: 29.05.2017 гпдине
На пснпву шлана 55. став 1. ташка 8, 57 и 116. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015'), Опщтинска управа ппщтине Медвеђа, пбјављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Нарушилац је дана 28.02.2017. гпдине, дпнеп Одлуку п ппкретаоу птвпренпг
ппступка јавне набавке велике вреднпсти брпј: I-03-1-404-4/2017-01, за набавку добара,
електричне енергије редни број јавне набавке I/2017
Прпцеоенa вреднпст јaвне нaбaвке, у укупнпм изнпсу без ПДВ-a, изнпси
8.333.330,00 динaрa.
Средствa зa плaнирaну нaбaвку су предвиђенa Одлукпм п бучету ппщтине
Медвеђа на ппзицији 421211.
Редни брпј у плану набавки за 2017. гпдину 1.1.1.
Нарушилац је дана 28.04.2017. гпдине, дпнеп Одлуку п дпдели угпвпра брпј I-03-1-4044/2017-07, на пснпву кпје је закљушен угпвпр са ппнуђашем:
ЈП ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО , са седищтем у Бепграду, улица Царице Милице бр.2.,
Бепград
ПИБ 103920327, матишни брпј: 07178476
Угпвпрена вреднпст: 8.333.330,00 динара без ПДВ-а,
Јединишна цена 4,44 динара без ПДВ-а за 1 kWh електришне енергије за јавну расвету.
Јединишна цена 5.44 динара без ПДВ-а за 1 kWh електришне енергије за снабдеваое
лпкала.
Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.
Брпј ппднетих ппнуда 2 (две).
Ппнуђаш дпставип увереое Привредне кпмпре Србије да је ппнуђаш дпбара дпмаћег
ппрекла.
С пбзирпм да је ппнуђаш ЈП ЕПС Бепград дпставип дпказ п дпмаћем ппреклу ппнуђенпг
дпбра, а ппнуђаш „PROENERGYBGD“ doo Нпви Бепград није, Кпмисија је утврдила да
ппнуђена цена ппнуђаша ЈП ЕПС Бепград, није прекп 5% већа у пднпсу на ппнуђену цену
Ппнуђаша „PROENERGYBGD“ doo Нпви Бепград
Највища ппнуђена цена изнпси 3.165.527,10 динара, а најнижа изнпси 3.244.641,08
динара/3.082.409,03. Кпд прихватљивих ппнуда највища ппнуђена цена изнпси
3.165.527,10 динара, а најнижа изнпси 3.244.641,08 динара/3.082.409,03 динара.
Угпвпр са наведеним ппнуђашем закљушен је дана
нарушипцу 29.05.2017 гпдине.
Угпвпр се закљушује на перипд пд 12 месеци.
Изабрани ппнуђаш изврщава набавку сампсталнп

12.05.2017.

гпдине,

дпстављен

