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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ 

Нови Сад 

Aдреса наручиоца: Нови Сад, Епископа Висариона 3 

Интернет страница наручиоца: http://www.dombrankovokolo.rs 

Врста наручиоца: Установа 

Врста поступка јавне набавке:  Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Добра 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, рeдни брoj jaвнe нaбaвкe: 1/18-МВ 

09310000-електрична енергија 
 

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: 

-/- 

Уговорена вредност динара без пдв-а: 

5.000.000,00 

Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда:  Две 

Понуђена цена: 
Највиша 3.073.904,00 

Најнижа 3.087.972,00 

Понуђена цена код прихватљивих 

понуда: 

Највиша 3.073.904,00 

Најнижа 3.087.972,00 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

-/- 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.03.2018. 

Датум закључења уговора: 22.03.2018. 

Основни подаци о добављачу: 

 

ЈП „ЕПС“  Царице Милице 2, Београд 

 

Период важења уговора: 

Уговор се закључује до реализације уговорених 

средстава. 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

-/- 

http://www.dombrankovokolo.rs/
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Остале информације: 

У предметном поступку јавне набавке понуђач JП „ЕПС“ , Београд Седиште: Царице Милице 2, Београд, 

доставио је Уверење 14.03.1 број 3090-2018/3 од 28.02.2018. године издато од стране Привредне коморе 

Србије да је JП „ЕПС“ , Београд понуђач производа домаћег порекла  - електричне енергије произвођача 

Електропривреда Србије. 

 С обзиром на наведено, Наручилац је поступајући у складу са одредбама члана 86. став 9. Дописом 

број 22/1/18-05/5 од  07.03.2018. позвао понуђача „PROENERGYBGD“ доо, Београд Владимира Поповића 6, 

Нови Београд 11070 да се  изјасни да ли нуди добра домаћег порекла и да достави доказ о томе, на шта је 

исти дана 08.03.2018.  доставио Изјаву да нема потврду Привредне Коморе Србије да је добро које нуди 

домаћег порекла. 

С обзиром на све горе изнето, сходно одредбама члана 86. став 4. ЗЈН, наручилац је изабрао понуду 

понуђача који нуди добра домаћег порекла обзиром да његова понуда није преко 5% већа у односу на 

најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла. 

 


