ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Адреса 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“, ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ „Бора Станковић“, ОШ „Предраг Девеџић“, ОШ „Радоје Домановић“,
ШОСО „Вуле Антић“, Средња Медицинска школа „dr Izabel Emsli Haton“ у Врању, Средња Хемијско- технолошка школа у Врању, Средња Економскотрговинска школа, Гимназија „Бора Станковић“, Средња техничка школа, Средња пољопривредно- ветеринарска школа, Музичка школа „Стеван
Мокрањац“, Предшколска установа „Наше дете“, Градска управа града Врања, Народна библиотека „Бора Станковић“, Народни музеј „Врање“

ул. Косовска бб, ул. Јужноморавска бр. 9, с. Ратаје, ул. Француска бб, с. Власе, с. Вртогош, ул. Пионирска бр. 5, с. Корбевац, Ул.
Омладинска бр. 20, С. Тибужде, ул. Краља Петра Првог Ослободиоца, Врањска Бања, ул. Партизански пут бр. 3, ул. Радних
бригада бр. 2, ул. Моше Пијаде бб, ул. Моше Пијаде бб, ул. Есперанто бб, ул. Партизанска бр.12, Булевар АВНОЈ-а бб, Булевар
АВНОЈ-а бб, ул. Боре Станковића бр. 10, ул. Цара Душана бр. 22, ул. Краља Милана бр. 1, ул. 29. новембра бб, ул. Пионирска бр.1

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- електрична енергија, (из општег речника набавке: електрична енергија09310000).
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Уговорена вредност:

24.453.599,83 РСД, без обрачунатог ПДВ-а, односно
29.344.319,79 РСД, са обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. Избор између достављених
благовремених и прихватљивих понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“
подразумева рангирање понуда само и искључиво на основу тога колика је укупна цена за
набавку електричне енергије понуђена, без обрачунатог ПДВ-а.
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Број примљених понуда:

- Највиша

24.453.599,83 РСД

- Најнижа

23.499.752,74 РСД

- Највиша

24.453.599,83 РСД,

- Најнижа

23.499.752,74 РСД

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: 05.11.2014.

Датум закључења уговора:

08.01.2015.

Основни подаци о добављачу:
"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд, ул. Царице Милице бр. 2, 11000 Београд, ПИБ 108057015,
М. бр. 20924195, одговорно лице мр Жељко Марковић, в.д. директор

Период важења уговора:

У периоду снабдевања 10- дана од дасна закључења
уговора у 00:00 сати до 31.03.2015. године

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:
На основу рангирања прихватљивих понуда из извештаја комисије за јавну набавку, наручилац је донео одлуку о додели уговора бр.
404-12/2014-16 од 26.06.2014. године, повољнијем понуђачу "Вуковић 1967" д.о.о. Ветерник. По поднетом захтеву за заштиту права,
наручилац је донео решење бр. 404-12/2014-16 од 14.07.2014. године којим је признат преференцијални статус из чл. 86. става 4. ЗЈН
понуђачу "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд и нову одлуку о додели уговора бр. 404-12/2014-16 од 05.11.2014. године која је коначна у
поступку јавне набавке. Наручилац је "био принуђен" да закључи уговор са понуђачем "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд, иако исти није
испунио све постављење услове за његово закључење из конкурсне документације, о чему је састављена уредна службена белешка.
Наручилац по овлашћењу у заједничкој набавци по члана 50 ЗЈН- Градска урпава града Врања, није могао да испоштује рок за објављивање
обавештења о закљученом уговору из члана 116. став 1. ЗЈН, због прикупљања доказа о датумима закључења истих код свих наручиоца.

