На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12)
Апотека Ниш
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
http://www.apotekanis.co.rs/
Здравствена установа
Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста предмета: Набавака електричне енергије
ОТВ – 07/2017, укупне процењене вредности од 15.000.000,00 без ПДВ-а.
Врста поступка: Отворени поступак јавне набавке
За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
09310000 Електрична енергија
Уговор се закључује за:
Набавака електричне енергије, ОТВ – 07/2017,
Уговорна вредност:
Уговор за Набавку услуга брзе поште, ОТВ – 07/2017, у износу 15.000.000,00 динара без ПДВ-а
односно 18.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Оцењивање и рангирање понуда заснива се на критеријуму
„најнижа понуђена цена“.Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,
повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који достави већи број потврда (уверења)
Оператера преносног система којом се потврђује даје понуђач активан учесник на тржишту
електричне енергије и да је у било ком периоду из претходне три године до дана објављивања
позива за подношење Понуда на Порталу јавних набавки обавио трансакције електричне енергије
са другим учесником на тржишту.
Број примљених понуда: 2.
Понуђена цена:
- Највиша:
- Најнижа:

9.024.000,00 динара без ПДВ-а.
8.992,000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша:
9.024.000,00 динара без ПДВ-а.
- Најнижа:
8.992,000,00 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Изабрани добављач не
извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора: дел. бр. 535. од 04. 07. 2017. године
Датум закључења уговора: 20. 07. 2017. године
1) Основни подаци о добављачу:
JП ЕПС Снабдевање доо, Београд, Макензијева 37
Матични број:
20053658
ПИБ:
103920327

Период важења уговора: Важност овог Уговора је 2 (две) године почев од дана дана
потписивања уговора у 00:00 часова, односно до испуњења финансијске вредности Уговора, у
зависности од тога шта пре наступи.
Протеком времена на који је уговор закључен или испуњењем финансијске вредности Уговора у
износу од 15.000.000,00 динара без пдв-а.
Околности које представљају основ за измену уговора Набавака електричне енергије:
Цена је фиксна и не може се повећавати за време трајања овог Уговора.Купац задржава право да
у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у односу на уговорну јединичну цену, захтева
од Снабдевача умањење цене, што ће бити предмет Анекса уговора, а у циљу обезбеђивања
равноправног положаја крајњих купаца електричне енергије, сходно члану 143. став 1. Закона о
енергетици.

АПОТЕКА НИШ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ОТВ – 07/2017

