ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Електронски факултет у Нишу

Адреса наручиоца:

Александра Медведева 14

Интернет страница наручиоца:

efinfo@elfak.ni.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:

Набавка електричне енергије
Електрична енергија 09310000

Уговорена вредност:

5,18

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,11

- Највиша

5,18

- Најнижа

5,18

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.03.2017

Датум закључења уговора:

24.03.2017

Основни подаци о добављачу:
ЈП ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд ,са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 02,
ПИБ 103920327матични број 20053658, број рачуна845-484849-65, назив банке: Управа за
трезор, које заступа директор Милорад Грчићу даљем тексту СНАБДЕВАЧ )

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије

Остале информације:
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.

