ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Адреса наручиоца:

ОШ „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“, Средња Хемијско- технолошка школа, Средња Економско-трговинска школа;,
Гимназија „Бора Станковић“, Средња Техничка школа, Средња Пољопривредно-ветеринарска школа, Музичка школа „Стеван Мокрањац“,
Предшколска установа“Наше дете“, Народна библиотека „Бора Станковић“, Народни музеј „Врање“ и Историјски архив "Врање"

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. Омладинска бр. 20 Врање, с.Тибужде, ул. Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 44 Врањска Бања, ул.
Партизански пут бр. 3, Врање, ул. Радних бригада бр. 2, Врање, ул. Моше Пијаде бб, Врање, ул. Моше Пијаде бб, Врање, ул. Есперанто
б.б., Врање, ул. Партизанска бр. 12, Врање, Булевар АВНОЈ-а б.б., Врање, Булевар АВНОЈ-а б.б., Врање, ул. Боре Станковића бр. 10,
Врање, ул. Цара Душана бр. 22, Врање, ул. 29. новембра б.б., Врање , ул. Пионирска бр. 1, Врање и ул. Партизанска 17А, 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:

Заједничка набавка добра: електрична енергија у количини од 7.859.944 kWh активне
енергије и 193.573 KVArh реактивне енергије, за потребе буџетских корисника града Врања.
Назив и ознака из општег речника набавке: Електрична енергија- 09310000.

Уговорена вредност:

64.990.805,08 РСД без обрачунатог ПДВ-а
77.988.966,10 РСД са обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда , односно за избор између достављених благовремених и
прихватљивих понуда предвиђен је критеријум „најнижа понуђена цена“. Примена
критеријума у достављеним понудама подразумева упоређивање понуђеног износа
финансијских трошкова (РСД) за процењену активну електричну енергију која ће бити
преузета на свим мерним местима за све кориснике система у категорији „Широка
потрошња“, „Потрошња на ниском напону“ и "Јавно осветљење", без обрачунатог ПДВ-а
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Број примљених понуда:

- Највиша

64.990.805,08 РСД без обрачунатог ПДВ-а

- Најнижа

64.990.805,08 РСД без обрачунатог ПДВ-а

- Највиша

64.990.805,08 РСД без обрачунатог ПДВ-а

- Најнижа

64.990.805,08 РСД без обрачунатог ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуда је самостална, без учешћа подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.06.2017. године

Датум закључења уговора:

30.06.2017. године (Наручилац)
04.07.2017. године (Добављач)

Основни подаци о добављачу:
Ј.П. „Електропривреда Србије“, ул. Царице Милице бр. 2, 11000 Београд (Стари Град),
матични број 20053658, ПИБ 103920327, кога заступа извршни директор Горан Кнежевић

Период важења уговора:

Уговор је закључен са роком 30.09.2018. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може мењати сходно одредбама Закона о јавним набавкама, само у делу промене
цене из објективних разлога, 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:
Уговор о јавној набавци електричне енергије закључио је свако од наручилаца појединачно са јавним снабдевачем. Укупан износ финансијских трошкова по основу свих
уговора, са свим зависним трошковима за приступ дитрубутивном систему електричне енергије, накнаде за повлашћене произвођаче електричне енерије из обновљивих
извора и урачунатом акцизом, за процењену активну електричну енергију која ће бити преузета на свим мерним местима за све кориснике система у категорији „Широка
потрошња“, „Потрошња на ниском напону“ и "Јавно осветљење" је 64.990.805,08 РСД без обрачунатог ПДВ-а, односно 77.988.966,10 РСД са обрачунатим ПДВ-ом; а наручиоци
имају планирана финансијска средства у износу од 77.394.679,79 РСД без обрачунатог ПДВ-а, односно 92.873.615,75 РСД са обрачунатим ПДВ-ом. Уговор се реализује према
планираним финансијским средствима у Одлуци о буџету града Врања за 2017. годину, на унапред утврђеним позицијама. За део реализације уговора који се односи на 2018.
годину, овај уговор престаје да важи уколико наручилац не буде у могућности да обезбеди финансијска средстава буџетом за 2018. годину. У оваквом случају наручилац не
накнађује штету добављачу, због немогућности преузимања и плаћања обавеза према добављачу. Уговори (25 ком за 25 корисника) достављени су Добављачу 03.07.2017.
године. Добављач је извршио потписивање и оверу уговора дана 04.07.2017. године, применом одредбе члана 112. става 2. тачка 5) ЗЈН. Наручилац је примио примерке
уговоре дана 14.07.2017. године, а испунио обавезу из члана 116. става 1. ЗЈН дана 15.07.2017. године.

