
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text1: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, а од 01.07.2015. године, услед  реорганизације ЕПС-а, наручилац је: Оператор дистрибутивног ситема „ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. Београд, Масарикова 1-3, Регионални центар „ЈУГОИСТОК“ Ниш.
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	Text5: Набавка добара: - Струјни и напонски мерни трансформатори ( орн:  31173000 - Мерни трансформатор)
	Text6: 11.077.950,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а.
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	Text18:  „GLOBAL TRADE SOLUTIONS“ d.o.o. Београд, ул. Адмирала Гепрада бр.14., 11000 Београд, ПИБ број: 106580974, матични број: 20635681, са т.р. број 170-30011419000-63, код UniCredit Bank (банке), које заступа директор Мирослав Скулић
	Text19: Продавац се обавезује да испоруку предметних добара изврши у року од 180 календарских дана од дана ступања на снагу овог уговора. Купац се обавезује да плаћање изврши у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања Записника о примопредаји предметних добара - без примедби и пријему фактуре код купца.                   


