ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Завод за здравствену заштиту студената Ниш

Адреса наручиоца:

Катићева 29, Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.studentskanis.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста предмета:

Добра

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:
Електрична енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месеца
09310000 – електрична енергија.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

367.800,00 динара без ПДВ-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

6,13 (јединична цена без ПДВ-a)

Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

6,13 (јединична цена без ПДВ-a)

6,13 (јединична цена без ПДВ-a)

6,13 (јединична цена без ПДВ-a)

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Уговор се неће извршити преко подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора:

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума:
30.07.2020. године.

Датум закључења уговора:

Датум закључења оквирног споразума: 31.08.2020. године.
Датум закључења појединачног уговора: 08.09.2020. године.

Основни подаци о добављачу:
Јавно предузеће "ЕПС Београд", Ул. Балканска 13, Београд; ПИБ: 103920327; Матични
број: 20053658

Период важења уговора:

До утрошка уговорених средстава, а
најдуже две годоне од 01.10.2020.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Измене и допуне уговора могуће су у случају да код уговорних страна настану промене пословног имена односно промене назива и статусне промене.
Измене и допуне уговора могуће су у случајевима када код Купца наступе промене које захтевају искључење мерног места из Прилога 3 овог уговора или укључење новог мерног места, услед промене власништва, промене у вези са правом коришћења и
евентуалним другим променама које настану после закључења уговора, а које захтевају промену података о мерним местима.
Услед отказа односно искључења са система на једном мерном месту, уговор престаје да се примењује само за то мерно место.
У случају настанка промена наведених у ставу 1. и 2. овог члана, уговорна страна код које је наступила промена ће писменим путем обавестити другу страну у року од 15 дана од дана наступања промена.
Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, у писаном облику, као и уз писану сагласност Републичког фонда за здравствено осигурање.

Остале информације:
Обавештење се односи на уговор закључен на основу Оквирног споразума бр. 88-1/20
од 31.08.2020. који је Републички фонд закључио са добављачем, након спроведеног
поступка централизоване јавне набавке.

