
О6АВЕШТЕI-6Е О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:

Адреса наручиоца:

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца:

Врста предмета:

Јавно предузеће ,,Електропривреда Србије" Београд
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~Услуге -;
 ~.-

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
3а радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

. - .
Опис предмета :lавне набавке број ЈН/1000/0186/2019 (1116/2019) је:. .. . .
Набавка услјiга = Студија изводљивости унапређењ'а процеса одржавања рударске
механизације увођењем система агрегатне замене;

Назив и ознака из Општег речника набавке:
• Разне инжењерске услуге - 71330000

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност: 7.980 000,00 динара без П

Критеријум за доделу уговора јг,,WАЈНИЖА ПQ.НУЋЕНА ЦЕНА"

в

2.5.0.0.-E.09.01.-8734/13-2020



Број примљених понуда:

ПонУђена цена:

ПонУђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

- Највиша

- Најнижа

7.980.000;00 динара без ПДВ`

7.980.000,00 динара без ПДВ

7:980.000,00 динара без ПДВ .`

7.980.000;00 динара без ПДВ .

Део или вредност уговора који ћe се извршити преко подизвоfјача:

Даryм доношења одлуке о додели Уговора:

Датум закључења Уговора:

Основни подаци о добављачУ:

Група понуfјана:

11:02:2020. године

30:04.2020. године.

1) УнивЕР3итЕТ. v БЕогРАДУ - мАшинсКи ФАкvлТЕТ, Краљице марије 16; Београд (. : . . _посла) :- 
2) УНивЕР3иТЕТ У БЕогРАДУ-.FvДАРско-гЕолошки ФАкvЛТЕт, Ћушина 7;. Београд (члан
г
.. . . . _ . . ,.

пе понУ~ачарУ : .) -

Период важења Уговора:

носилац ;

;18'.(словима: осамнае.ст) месеци. оддана сry.пања.: ;;
Уговора на.сна.гУ.: ..

Околности које представљајУ основ за изменУ Уговора:

Након заључењаУговора о јавној набавци Наручилац може скоднq члану 115. 3ЈН да дозволи
промену цене и другик битних, елемената Уговора из објективнок разлога као што сУ: виша
сила; измена важећих,законскик прописа, мере'државних органа и;измењене околности на
тржишту настале услед више силе.

Остале информације:
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