ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44
Место: Обреновац
Број: 5383-E.03.02-226490 /25-2016
Ушће,04.10.2016
На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл.
Гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац
ОБЈАВЉУЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у otvorenom postupku јавне набавке бр. JNO/1000/0043/2016/3000 (1164/2016) за Партију 1
1. Назив и адреса наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“
Београд, Царице Милице 2.
Назив и адреса огранка: Електропривреда Србије ЈП Београд -Огранак ТЕНТ,
Београд- Обреновац, Богољуба Урошевића-Црног 44.
Интернет страница наручиоца: http://www.eps.rs/
2.

Врста наручиоца: државно јавно предузеће

3.

Врста поступка јавне набавке: otvoreni postupak
4. Предмет јавне набавке: Набавка dobra: „“VODA ZA PI]E“
Назив и ознака из општег речника набавке: Negazirana mineralna voda 15981100;Gazirana mineralna voda -15981200,
Oznaka i naziv iz op{teg re~nika nabavke po partijama:
Partija 1: VODA U BALONIMA ZA ISTAKA^E Negazirana mineralna voda 15981100
5. Уговорена вредност: 5.257.200,00 динара без ПДВ.
6. Критеријум за доделу уговора: NAJNI@A PONU\ENA CENA
7. Број примљених понуда: 2
8.

Понуђена цена:
Највиша
6.271.200,00

Најнижа
5.257.200,00

9. Понуђена цена код прихватљивих понуда у динарима:
Највиша
Најнижа
5.257.200,00
5.257.200,00
10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.09.2016.године
12. Датум закључења уговора: 27.09.2016.године
13. Основни подаци о добављачу:
Назив и место седишта
LA FANTANA -

Адреса седишта
PATRIJARHA
DIMITRIJA 12G

Матични број
17535480

ПИБ
103228707
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14. Период важења уговора:
До испуњења обавеза Уговорних страна, а најдуже истеком рока од 16 месеци од дана
закључења уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из
гарантног рока. Уколико се уговорена финансијска средства утроше пре истека
уговореног рока Уговор ће се сматрати испуњеним
15. Околности које представљају основ за измену уговора:
Купац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена
финансијска средствa у случају непредвиђених околности приликом реализације
Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.
Купац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из
објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа,
мере државних органа, околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне
стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.

16. Контакт особа: Владимир Филиповић filipovic.vladimir@eps.rs
17. Остале информације:/
Комисија за JNO/1000/0043/2016/3000 (1164/2016)
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