Наручилац: ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта
Адреса:
Број:
Датум:

Рајка Тадића бр. 10
03-109/13
13.05.2016. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, ул. Рајка
Тадића бр. 10, 31250 Бајина Башта, објављује следеће:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број У-01/16
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Рајак Павићевић“
Бајина Башта, ул. Рајка Тадића бр. 10, 31250 Бајина Башта, www.rpavicevicbb.edu.rs;
2. Врста наручиоца: Установа;
3. За услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Јавна набавка мале вредности бр. У-01/16 - Набавка електричне енергије са потпуним
снабдевањем; 09310000-електрична енергија;
4. Процењена вредност: 1.483.333,00 динара без ПДВ-а;
5. Уговорена вредност: 670.000,00 динара без ПДВ-а, односно 802.750,00 динара са
ПДВ-ом;
У цену из става 1. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања, а нису
урачунати трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије.
6. Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а;
7. Број примљених понуда: 1 (једна);
8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 670.000,00 динара без
ПДВ-а, најнижа понуђена цена је 670.000,00 динара без ПДВ-а;
9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена
цена код прихватљивих понуда је 670.000,00 без ПДВ-а, најнижа понуђена цена код
прихватљивих понуда је 670.000,00 без ПДВ-а;
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.05.2016. године;
11. Датум закључења уговора: 13.05.2016. године, у складу са чл. 112. став 2. тачка 5)
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
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12. Основни подаци о изабраном понуђачу,испоручиоцу: „ЕПС Снабдевање“ д.о.о из
Београда, ул. Царице Милице бр. 2, ПИБ: 108057105, МБ: 20924195;
13. Период испоруке: Период испоруке: Од момента закључења уговора до утрошка
средстава Корисника, а најдуже годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 h до
24:00 h.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: О промени цена и других
услова продаје, снабдевач је обавезан да непосредно обавести купца, најкасније петнаест
дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у случај снижења цена и
давања купцу повољнијих услова продаје.
У случају из става 1. Члан 8. Уговора о набавци електричне енергије са потпуним
снабдевањем, купац има право на раскид, односно отказ уговора о продаји ако не
прихвата измењене услове продаје или измењене цене.
Објавити:
- на Порталу јавних набавки;
- на интернет страници наручиоца:
www.rpavicevicbb.edu.rs;
- а/а
У Бајиној Башти,
дана 13.05.2016. год.
ОШ „Рајак Павићевић“
Бајина Башта
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