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УСТАНОВА СРОЦ ВРАЧАР 

Број: 655/2015 

Датум: 23.04.2015. 

Београд, Сјеничка 1 

 

 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/2012 и 

14/2015), објављује се: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   З А К Љ У Ч Е Н О М   У Г О В О Р У 

 

Назив наручиоца: Установа СРОЦ Врачар 

 

Адреса наручиоца: Сјеничка 1, Београд 

 

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

 

Врста наручиоца: Установа 

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

 

Врста предмета: Добра 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

 

Куповина електричне енергије за потребе Установе Сроц Врачар (назив и ознака из Општег 

речника набавки: Електрична енергија – 09310000). 

 

Уговорена вредност:  

 

Укупна вредност не сме прећи износ од 9.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, 

односно од 10.800.000,00 динара са порезом на додату вредност. 

 

Критеријум за доделу уговора: 

 

Најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда: У предметном поступку јавне набавке примљене су две понуде. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

 

Највиша понуђена укупна цена за процењене количине износи 5.499.518,43 динара без пореза на 

додату вредност, односно 6.599.422,12 динара са порезом на додату вредност. 

 

Најнижа понуђена укупна цена за процењене количине износи 5.311.096,44 динара без пореза на 

додату вредност, односно 6.373.315,73  динара са порезом на додату вредност. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

 

Највиша понуђена укупна цена за процењене количине код прихватљивих понуда износи 

5.499.518,43 динара без пореза на додату вредност, односно 6.599.422,12 динара са порезом на 

додату вредност. 
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Најнижа понуђена укупна цена за процењене количине код прихватљивих понуда износи 

5.311.096,44 динара без пореза на додату вредност, односно 6.373.315,73 динара са порезом на 

додату вредност. 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.04.2015.. године 

 

Датум закључења уговора: 21.04.2015. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

 

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД, ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2. 

 

Период важења уговора: Уговор важи до утрошка средстава предвиђених Уговором и испуњења 

свих уговорених обавеза.  

  

 

 

                                                           ЗА КОМИСИЈУ 

 

Момчило Рогић, председник  

 


