©БАВЕШТЕ{-bE О ЗАКI6УЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:

Јавно предузеће Електропривреда Србије" Београд

Адреса наручиоца:

11000 београд
балканска бр..13,
._ .

ЈАsно n~€~УЗ~~;€д,:~~~кF~опРивРЕдА сР6иЈЕ„

Интернет страница наручиоца: iWww.eps:rs '
Врста наручиоца:

Врста предмета:
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жавна јавна; предузеТiа
;Радqв.и

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:
..
.
Оп.испредмета јавне набавке бр. 8300/0116/2017 Набавка радова;- Иsвођење радова на
HEEO y TO CLlабац"..: :
;Назив. и ознака :из Општег речника. набавке:.
~:. Грађевински радовiл.=..450.00000. .: . . .
,
.
.
'Место извођења.радова је територија Т0 Шабаq:
:по,qаци. о предмету набавке наведени, су у Техничкој:специ икацији и у.Структу. .р.и..
Детаљни
;.
цене (П:оrлавље 3. и Образац 2 Конку.рсне документације). .

Уговорена вредност:

Уговорена вредност радо.ва износи 4.646.453,80 дин.

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум:за додел:у уговора је „НАIНИЖ:Е'ПОНУЋЕНА:.ЦЕНА:'. :

\~

Број примљених понуда:

- Највиша

4.646:453;80 дин.

- Најнижа

4:646:453;80 дин.

- Највиша

4:646:453;80 дин..

- Најнижа

4 646:453;80 дин`.

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

~ . . . . . .. . ... . . . .......

Део или вредност уговора који ћe се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24:10:2018:г..од.

Датум закључења уговора:

24.12:2018:год.

Основни подаци о добављачу:
Група пднуТјача:: .:
;=."ЈАДРАн" ДОО БЕОГРАД, .ул.корнатска бр. 2, Београд, ПИБ: 100206540, мат.бр.: 07032358 (Извоfјач);:
="PROMONT" DOO:BEOGRAD,..yri. Заплањска 6р.:57А, Београ.д=Вождовац, Г1ИБ:.102011376::мат.бр.: 07451105: '
(члан групе понуТја.ча);
,. .
.
EKOVOXPRODUKT" DOO GRABOVAC, yn Грабовац бр. 173; Обреноваiд, ПИБ:.102087648,::мат.бр.: 069290.79. .;
°
(члан гРУпе пону ача); . :
'.
•

Период важења уговора:

24.09:2019. год.

Околности које представљају основ за измену уговора:
,. . .
, . . . :. .
. .. .
У случају.вишко_ва одно.Сно м.ањкова;радова у односу, на уговорене количине;:.виша сила,
г:измена ваг+iећих законских.прописа, мере државник.органа и измењене'околности на
тржишту на:стале услед ви.ше силе.

Остале информације:

kK~E ЕЛЕl:Тл~

~?а

,.

14
_bEor np°

