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Назив наручиоца:

Адресанаручиоца:

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца:

Врста предмета:

Јавно _предузеће „Електропривреда,.Србије", Београд

Балканска број,:13
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Државна јавна предузећа

Услуге

3а добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
3а радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

:Опис предмета Јавне набавке број ЈНО/8000/0052/2019 (3104/2019) је:
Набавка услуга -.Услуге одржавања хигијене за потребе техничких центара

~ ,   _ . •
~Назив из општег речника°набавке: Услуге аишћења '
=Ознака из општег речника набавке: 90910000-9

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

930.431280,00 динара_без ПДВ-а:

'Критеријум за доделу уговора је „НАЈНИЖА ПОНУЋЕНА ЦЕНА".



Број примљених понуда:

ПОнуђена цена:

ПОнуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

- Највиша

- Најнижа

930.431.280,00 динара без:ПДВ-а...

930.431:280,00 динара без ПДВ-а:

930.431.280;00 динара без.ПДВ-а.

930.431.280;00 динара:без ПДВ-а.

Де0 или вредност уговора који fie Се извршити прек0 подизвођача:

Датум доношења Одлуке О додели уговора: ~0.б.01.2020: године `. .

Даryм закључења уговора:

ОСновни подаци О дОбављачу:
П ружалац услуге
Група понуfјача
носилац посла: EMPORIO TEAM D:O.O: Београд, улица Партизанске авијације број 4; .'
Члан групе понуfјача: COOPSERVICE BMK D.O:O. Стара Пааова, Светосавска.број 9; Члан 'групе понуђача: В.М.К: D,O:O.: Стара Пазова,

гGветqсавска број 9;. Члан групе понуhача: TISTEN GROUP D:O.O. , Беогргд, ул. Пилота михајила ПетровиЋа бр.79а; Члан групе понуFјача:
;D1Z HIGUENA D O O Дунавска број 86, Београд; Члан групе понуfјача: TELUS PRO D,O O. Душана Дуде ТимотијевиЋа број 9 Београд, .
Члан групе noнyTjava:. GOODHOUSE D.0.0. 6eorp"ад,улица Милутина Миланковиhа број 132/60;. Члан групе noнyђava: BPS.CORPORATION
DA.O. Београn. крал>а Милутина број 53

14.01:2020. године

Период важења уговора: 24 (сповима: двадесетчетири
Ступања=Уговора'на Снаry..

Околности које представљају ОСнов за измену уговора:

Након заључења Уговора О јавној набавци Наручилац иiоже Сходно члану 115. 3Јki да дозволи
промену°цене и других битник елемената Уговора из Објективнох разлога ка0 што су: виша'
'сила; измена важеfiих законских прописа; мере државних Органа и измењене Околности на
тржишту настале услед више силе.

месеца o,g ̀ дама

ОСтале информације:

Уговор је закључен на ОСнову.О.квирног споразума број 12.01.-3877/3=20. од 10.01.2020::године:

052/2019 (3104/2019) ,


