ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
Назив наручиоца:

Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

Краља Милана бр. 1

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Услуге

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 услуга. Наручилац, након спроведеног поступка јавне набавке,
закључује оквирни споразум са најповољнијим понуђачем, који ће на основу појединачних
уговора са наручиоцем вршити текуће поправке и одржавање система јавног осветљења на
територији града Врања у периоду од 2 (две) године.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања уличне расвете-50232100.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Број добављача са којима је споразум закључен: Са једним

Датум закључења и период важења оквирног споразума:
12.05.2017. године. Рок важења уговора, односно временски рок у коме ће се
пружати-користити услуга одржавања система јавног осветљења, на основу појединачно
закључених уговора између наручиоца и пружаоца услуга, не може бити дужи од 2 (две)
године од дана његовог закључења.
Подручје које је обухваћено за коришћење-пружање предметне услуге: уже подручје града
Врања, Врањска Бања и насељена места у којима постоји ситем јавног осветљења.

Остале информације:
Наручилац закључује уговор о коришћењу-пружању услуге одржавања система јавног осветљења, према унапред планираним
финансијским средствима, са понуђачем коме је додељен уговор, уколико су испуњени следећи услови:
- да је на позив наручиоца, након закључења оквирног споразума, изабрани понуђач доставио благовремену и прихватљиву
понуду;
- да је изабрани понуђач поднео наручиоцу средства финансијског обезбеђења којим гарантује добро извршење уговорних
обавеза и отклањање недостатака у периоду гарантовања.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи оквирни
споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

