
Назив и адреса наручиоца: ЈП "Национални парк Тара", Миленка Топаловића бр. 3,             
31250 Бајина Башта

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће (класичан сектор) 

Интернет страница наручиоца: www.  nptara.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.1.9

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности

Врста поступка јавне  набавке: поступак јавне набавке мале вреднсти; заводни број: 492; редни
број набавке: 15/2019

Опис предмета набавке:  Електрична енергија, ознака из ОРН: 09300000 - Електрична енергија,
енергија за грејање, соларна и нуклеарна енергија

Процењена вредност јавне набавке: 2.530.000,00 динара без ПДВ-а (У складу са одредбом члана
51. став 4. Закона о јавним набавкама – измена у погледу повећања процењене вредности за 10
%  не сматра се изменом плана набавки).

Уговорена  вредност  јавне  набавке:  2.530.000,00  динара  (без  ПДВ-а),  односно  3.036.000,00
динара (са ПДВ-ом).

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.532.780,00 динара

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.532.780,00динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  -

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.05.2019. године

Датум закључења уговора:13.05.2019. године:

Основни подаци о добављачу: ЈП "ЕПС Београд", са седиштем у Београду,
Балканска  бр. 13, ПИБ: 103920327, Матични број: 20053658.

Период важења уговора:  Уговор ступа  на  снагу даном обостраног потписивања уговора  од
стране овлашћених заступника уговорних страна.  Уговор се закључује  на одређено време и
важи до утрошка планираних средстава, а најдуже годину дана од дана од почетка примене
уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Уговорне стране су сагласне да се, у
складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења Уговора може повећати
обим предмета набавке, с тим да је јединична цена  фиксна, не може се  мењати. На основу
повећања обима предмета набавке, уговорена вредност се може повећати максимално до 5% од
уговорене вредности 

Лице за контакт: Зоран Маријановић – Контакт телефон: 064/84-59-801

                              Иван Скокић - Службеник за јавне набавке

                              Контакт телефон/факс: 031/863-644

http://www.nptara.rs/
http://www.nptara.rs/

