ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

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

Адреса наручиоца:

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

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:

Предмет јавне набавке је добро- угаљ мрки и лигнит сушени са укљученом услугом превоза
(назив и ознака из општег речника набавке: Угаљ- 09111100; Лигнит- 09112100)
Предмет јавне набавке није обликован по партијама

Уговорена вредност:

9.959.250,00 РСД, без ПДВ-а, односно 11.951.100,00 РСД са
ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

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

- Највиша

14.200,00 РСД по toni

- Најнижа

13.550,00 РСД по toni

- Највиша

13.550,00 РСД по toni

- Најнижа

13.550,00 РСД по toni

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Добављач, коме је додљен уговор као изабраном понуђачу, је поднео самосталну понуду без
учешћа подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.02.2017. године

Датум закључења уговора:

22.02.2017. године

Основни подаци о добављачу:
Радња за промет робе на велико и мало „Енергопромет“, Булевар Светог Цара Константина
бр. 91, 18000 Ниш, ПИБ 100680087, матични број 61610898, кога заступа Драгица Тодоровић,
предузетник

Период важења уговора:

28.02.2018. 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:
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Одлуком о буџету града Врања за 2017. годину („Службени гласник града
Врања“, бр. 40/2016). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2017. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту
намену, у складу са актом којим се уређује буџет за 2017. годину.
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

