
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Добра]
	Text1: ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ
	Text2: Устаничка 14, Београд
	Text3: www.bg.pk.sud.rs
	Dropdown1: [Правосуђе]
	Text5: Ознака из ОРН 09310000 електрична енергија за потребе Прекршајног суда у Београду до 27.02.2020. године.
	Text6: 2.916.000,00 динара без ПДВ-а.
	Text7: Избор најповољније понуде је извршен применом критеријума:„Најнижа укупна понуђена цена за пројетовану потрошњу у високој и ниској тарифи (збирно) без ПДВ-а са трошковима балансирања“Уколико две или више понуда имају исту понуђену укипну цену за предмет набавке, као најповољнија била би изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену за јединицу мере потрошње у високој тарифи без ПДВ-а (kwh).Потенцијални онуђачи су  у конкурсној документацији обавештени да се цена пројектоване потрошње користи искључиво за избор најповољнијег понуђача те да она није од утицаја на процењену вредност – финансијски оквир набавке који је одређен у износу од 2.916.000,00 динара без ПДВ-а.
	Text10: 2
	Text11: 1.463.504,00 дин без ПДВ-а1.756,204,80 дин са ПДВ-ом
	Text12: 1.342.110,00 дин без ПДВ-а1.610.532,00 дин са ПДВ-ом
	Text13: 1.463.504,00 дин без ПДВ-а1.756,204,80 дин са ПДВ-ом
	Text14: 1.342.110,00 дин без ПДВ-а1.610.532,00 дин са ПДВ-ом
	Text15: /
	Text17: 27.02.2019. године
	Text16: 20.02.2019. године
	Text21: лице за контакт Драган Пајовић011/655-0967
	Text20: /
	Text18:  ЈП „ЕПС БЕОГРАД“ Ул. Царице Милице бр. 211000 БеоградПИБ 103920327матични број 20053658
	Text19: до 27.02.2020. године или до испуњења финансијске вредности уговора, који услов  пре наступи


