Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 10.01.2018. године
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А
Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503;MБ 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама( „Службени гласник Републике
Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) „ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о.- Крагујевац , Косовска
бр.4А , 34000 Крагујевац, www.еnergetika-kragujevac.com, o б ј а в љ у ј е OБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр. jн 1.1.50/2017 Расвета за котловска постројења

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА
-Јавна набавка мале вредности1. Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем
интересу које немају индустријски или трговински карактер
2. Предмет набавке: Расвета за котловска постројења (назив и ознака из општег речника
набавки: Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета, ОРН:
31000000).
3. Уговорена вредност: 273.329,00 динара (без урачунатог ПДВ-а)
4. Критеријум за доделу уговора: «најнижа понуђена цена»;
5. Број примљених понуда: 2;
6. Највиша и најнижа понуђена цена (збир јединачних цена) :
Највиша понуђена цена: 280.139,35 динара
Најнижа понуђена цена: 273.329,00 динара
Највиша прихватљива понуђена цена: 280.139,35 динара.
Најнижа прихватљива понуђена цена: 273.329,00 динара.
7. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.12.2017. године;
9. Датум закључења уговора: 29.01.2018. године;
10. Основни подаци о понуђачу:
Mitel Mont d.o.o., Карађорђева 50, 34000 Крагујевац, МБ: 20226854, ПИБ: 104744370
11. Период важења уговора: до утрошка уговорених финансијских средстава, или до
истека уговора у периоду од једне године од тренутка потписивања,шта пре наступи.
12. Околности које представљају основ за измену уговора
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета јавне набавке из уговора за максимално до 5% укупне
вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства , при чему укупна
вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из члана 124а ЗЈН.

