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06ABEWTEF6E О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:

Адреса наручиоца:

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца:

Врста предмета:

Ја;вно. предузеFiе „Електропривреда Србије" Београд

Балканска број 13

www:eps:rs .

Државна.јгвна предузећа

Добра;

ЈВЕl0 П('EДY3EFiE EЛEKrРOПPIIBPEДA СРБИЈЕ"

Рг 1~7Г Г ra o j І 'рило І
,

~
3а 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:

Опис предмета Јавне набавке број Јн/8300/0086/2017 је;
; Набавка добара - ОПРЕМА 3А КдФЕ КУХИF6Е ЗА ПОТРЕБ.Е ТЦ KPAI6E60

Назив и ознака из Сlпштеr речника набавке:
кухињски намештај и опрема - 39141000 .

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вргдност Оквирног споразума износи:
]. 878 330,00 дин без:ПДВ.
Уговорена вредностУговора•износи:1.878.330,00дим: без•
ПДВ..

Критеријум за доделу уговора је „НАЈНИЖЕ ПОНУЋЕНА ЦЕНА".

Вреднопи



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

- Највиша

- Најнижа

2.495.004,00 дин: без ПДВ

1878.330,00 дин. без. ПДВ

2.495:004;00 дин. без ПДВ

:1.878.330;00 дин. без-ПДВ

Део или вредност уговора који ћe се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

Датум закључења уговора:

Основни подаци о добављачу:  

~ГРУгiг.понуђача:
- "Јадран"-д:о.:о.. Београд, Корнатска 2, Београд (носилац посла)
- "Промонт" д.о:о, Београд, Заплањека.бр.57а, Београд-Вождовац (члан групе понуђача) . _
"Ekovoxprodukt',' d o o Beograd, Грабовац бр.173, Београд-Обреновац (члан групе понуђача)

24.10.2018.. год.

26:09.2019: год.

Период важења уговора:. б(словима: шест) месеци од дана вакључења
Уговораа 

;  Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може дозволити промену цене или дру"гих битних елемената:Уговора и то. из
објективних разлосг као што.су: виша сила, измена важеfiих законских.прописа; мере
државник.органа и измењене околности на тржишту настале услед више.силе.:

Остале информације:

Уговор је закључен на основу Оквирног споразума број 12.01.-354168/28-18 од 14.12.2019.год..

Комисија за ЈН/8300/0086/20.17.


