ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општина Прибој

Адреса наручиоца:

ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој

Интернет страница наручиоца:

www.priboj.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

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:
Предмет јавне набавке бр. 10/19 је избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и
одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији Општине Прибој. Предмет јавне набавке према општем речнику набавки су:
• 71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом
• 71314300 Саветодавне услуге у вези са енегетском ефикасношћу
• 50232100 Услуге одржавања уличне расвете
• 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете
• 45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система
Енергетска услуга која је предмет јавне набавке према допунском речнику класификована је у одељку К (Остала својства за енергетику и дистрибуцију воде), у групи А
(Својства за енергетику и дистрибуцију воде) под:
• КА03 За електричну опрему
• КА04 За електричне инсталације

Уговорена вредност:

11.930.748,36 РСД без ПДВ

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (без ПДВ-а).
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Број примљених понуда:

- Највиша

42.713.740,00

- Најнижа

11.930.748,36

- Највиша

11.930.748,36

- Најнижа

11.930.748,36

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.01.2020. год.

Датум закључења уговора:

12.02.2020. год.

Основни подаци о добављачу:
Petrol d.o.o. Beograd, ул. Патријарха Димитрија 12в, Београд; мат.бр. 17454404, ПИБ 102485196 са:
Smart Energy Investment Kft, ogranak SEI Beograd, ул. Булевар Краља Александра 84/3; Београд;
са подизвођачем Електромонтажа д.о.о. Краљево,ул. Аеродромска бр. 7,Краљево.

Период важења уговора:

15 година

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

