Медицинска школа “Београд”
Место: Београд
Ул. Делиградска бр. 31
Деловодни број : 29/3
Датум: 18.01.2017.год.
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,
бр. 14/15 и бр. 68/15) Медицинска школа „Београд“ објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О УГОВОРУ, ЗАКЉУЧЕНОМ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА
2017. ГОДИНУ
1. Назив наручиоца: Медицинска школа „Београд“
2. Адреса наручиоца: Београд, ул. Делиградска бр.31
3. Интернет страница наручиоца: www.medicinskaskola.edu.rs
4. Врста наручиоца: Просвета
Медицинска школа „Београд“, као Наручилац, је спровела поступак јавне набавке мале
вредности и закључила оквирни споразум са једним Добављачем на период од 12
месеци.
Мединиснка школа „Београд“, као Наручилац, је закључила појединачан уговор.
5. Врста предмета јавне набавке: услуга
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке услуга - Набавка електричне енергије:
Назив производа

Јединица
мере

Оквирнa количина
kWh за период од
12 месеци

kWh

50.163

ЈЕДНОТАРИФНО МЕРЕЊЕ
Електрична енергија са балансном одговорношћу
(широка потрошња)
Предметна набавка није обликована по партијама.
Шифра из Општег речника набавкe: 09310000 – електрична енергија
Редни број јавне набавке: ЈНМВ БРОЈ - 1.2.7/2016
7. Уговорена вредност je 650.000,00 динара без ПДВ-а.
8. Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена
9. Број примљених понуда по партијама: 1(једна) понуда.
Редни
број

10. Највиша и најнижа понуђена цена:
Предмет набавке

Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена

ЈЕДНОТАРИФНО МЕРЕЊЕ
1.

Електрична енергија са балансном одговорношћу
(широка потрошња)

276.899,76

276.899,76

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Предмет набавке

Партија

Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена

ЈЕДНОТАРИФНО МЕРЕЊЕ
1.

Електрична енергија са балансном одговорношћу

276.899,76

276.899,76

(широка потрошња)
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Уговори се не извршавају преко подизвођача
10. Датум доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума: 29.12.2016.
11. Датум закључења Уговора: 04.01.2017.
12. Основни подаци о Добављачу:
Назив добављача

Седиште добављача

ПИБ

Матични број

Јавно предузеће
''Електропривреда Србије''

Београд, Царице Милице бр. 2

103920327

20053658

13. Период важења уговора:
Уговор се закључује на период од 12 месеци, рачунајући од дана закључења уговора, односно
од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила).
Уговор престаје да важи и пре истека рока из претходног става утрошком укупно уговрених
средстава Наручиоца, достављањем писменог обавештења Добављачу од стране Наручиоца.
14. Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења
уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % првобитно
закљученог уговора.
Измене и допуне уговора могуће су у случају да код уговорних страна настану промене
пословног имена односно промене назива и статусне промене.

