ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

OШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ „Бранислав Нушић“, ОШ „Светозар
Марковић“, ОШ „20. Октобар“, ОШ „1. Мај“, ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Краљ Петар Први Ослободилац“,
Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Градска управа града Врања, Центар за социјални рад

Адреса наручиоца:

ул. Косовска бб, Врање, ул. Јужноморавска бр. 9, Врање, с. Ратаје, ул. Француска бб,
Врање, с. Власе, с. Вртогош, ул. Пионирска бр. 5, Врање, с. Корбевац, ул. Боре
Станковића бр. 10, Врање, ул. Краља Милана бр. 1, Врање, ул. Задарска бр. 2, Врање

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.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:

Јавна набавка добра- угаљ мрки и лигнит сушени (из општег речника набавке: угаљ09111100; лигнит 09112100).

Уговорена вредност:

Уговорена вредност је 1.855.000,00 РСД за Партију 1,
односно 6.796.800,00 за Партију 2, без обрачунатог ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда по појединачним партијама и за целокупну набавку је
економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда по појединачним
партијама и за целокупну набавку су:
1. Понуђена цена, до 70 бодова
2. Технички квалитет угља, до 20 бодова
3. Фиксност цене, до 10 бодова

3, од тога једна неблаговремена

Број примљених понуда:

- Највиша

13.000,00 РСД/тона за Партију 1
13.000,00 РСД/тона за Партију 2

- Најнижа

10.600,00 РСД/тона за Партију 1
12.800,00 РСД/тона за Партију 2

- Највиша

13.000,00 РСД/тона за Партију 1
13.000,00 РСД/тона за Партију 2

- Најнижа

10.600,00 РСД/тона за Партију 1
12.800,00 РСД/тона за Партију 2

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Обе прихватљиве понуде су самосталне, без учешћа подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.09.2014.

Датум закључења уговора:

20.10.2014.

Основни подаци о добављачу:
Т.Р. за промет на велико и мало "Енергопромет" у Нишу, ПИБ 100680087, матични број
61610898, одговорно лице Бобан Тодоровић, директор

Период важења уговора:

Уговор се сматра закљученим даном потписивања, а закључује се са роком његовог извршења.
Претходни став не важи само у случају примене одређених одлука Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Уговор се може мењати сходно одредбама ЗЈН, само у делу продужења рока за извршење
уговора у случају више силе и других објективних и доказивих разлога за његово продужење.
Уговор се мења искључиво закључењем његовог посебног Анекса.

Остале информације:
Одлука о додели уговора бр. 404-22/2014-16 донета је дана 30.09.2014. године, Понуђач који је поднео
неблаговремену понуду „Инекс-Морава“ доо у Гаџином Хану, огранак у Нишу, поднео је захтев за заштиту права
дана 03.10.2014. године, по коме је наручилац донео закључак бр. 404-22/2014-16 дана 06.10.2014. године, којим
је одбацио захтев подносиоца као недопуштеног, јер је поднет у фази поступка у којој није предвиђен сходно
ЗЈН- после окончања поступка јавног отварања понуда, а пре пријема одлуке о додели уговора.
Сходно напред изнетим чињеницама. наручилац није заустављао активности у поступку јавне набавке.

