
  

 

 

 

ДОО «Парк Палић» Палић 

Palicsi Park Kft. Palics 

DOO «Park Palić» Palić 

Палић 

Кањишки пут 17а 

Дана: 26.11.2018. 

 

 На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и члана 116. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) ДОО “Парк Палић” 

Палић, Кањишки пут 17/а, www.park-palic.rs објављује 

   

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

 

У поступку јавне набавке за прикупљање писмених понуда у отвореном поступку 

за јавну набавку добара: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (број ЈН/Д/16/2018) 

наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној 

набавци, број 1895/2018 од дана 26.11.2018. године са „ЈП ЕПС Београд“ Београд, чија је 

понуда код наручиоца заведена под бројем 1843/2018 od дана 13.11.2018. године.                               

 Уговорена вредност јавне набавке износи 8.456.667,00 динара без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.  

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.  

 

Највиша понуђена цена:   

Категорија 

потрошача 

 

Укупна 

процењена 

количина 

(кWh) 

Јединична 

цена (цена 

једног кwh) 

 без  ПДВ-а 

Укупна цена 

за 

процењену 

количину  

без ПДВ-а 

Јединична 

цена(цена 

једног кwh) 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

за 

процењену 

количину са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

Широка 

потрошња и 

ниски напон 

 

167.225 

 

8.06 

 

1347833,5 

 

9,67 1617400,2 

Јавно 

осветљење 

 

548.470 

 

7,46 

 

4091586,2 

 

8,95 

 

4909903,44 

 

 

Најнижа понуђена цена:  

Категорија 

потрошача 

 

Укупна 

процењена 

количина 

(кWh) 

Јединична 

цена (цена 

једног кwh) 

 без  ПДВ-а 

Укупна цена 

за 

процењену 

количину  

без ПДВ-а 

Јединична 

цена(цена 

једног кwh) 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

за 

процењену 

количину са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

Широка 

потрошња и 

ниски напон 

167.225 

 

7,12 

 

1.190.642,00 

 

8,544 

 

1.428.770,40 

Јавно 

осветљење 548.470 

 

6,02 

 

 

3.301.789,40 

 

7,224 

 

3.962.147,28 

 

 

http://www.park-palic.rs/


  

 

 

 

Највиша  понуђена цене код прихватљивих понуда:  

Категорија 

потрошача 

 

Укупна 

процењена 

количина 

(кWh) 

Јединична 

цена (цена 

једног кwh) 

 без  ПДВ-а 

Укупна цена 

за 

процењену 

количину  

без ПДВ-а 

Јединична 

цена(цена 

једног кwh) 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

за 

процењену 

количину са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

Широка 

потрошња и 

ниски напон 

 

167.225 

 

8.06 

 

1347833,5 

 

9,67 1617400,2 

Јавно 

осветљење 

 

548.470 

 

7,46 

 

4091586,2 

 

8,95 

 

4909903,44 

 

 

 

Најнижа понуђена цене код прихватљивих понуда:   

Категорија 

потрошача 

 

Укупна 

процењена 

количина 

(кWh) 

Јединична 

цена (цена 

једног кwh) 

 без  ПДВ-а 

Укупна цена 

за 

процењену 

количину  

без ПДВ-а 

Јединична 

цена(цена 

једног кwh) 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

за 

процењену 

количину са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

Широка 

потрошња и 

ниски напон 

167.225 

 

7,12 

 

1.190.642,00 

 

8,544 

 

1.428.770,40 

Јавно 

осветљење 548.470 

 

6,02 

 

 

3.301.789,40 

 

7,224 

 

3.962.147,28 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: - 

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 15.11.2018. године.  

Уговор са наведеним извођачем закључен је дана 26.11.2018. године.  

Основни подаци о понуђачу: Предузеће ЈП „ЕПС Београд“ са седиштем  у 11000 

Београду улица Балканска  бр 13, ПИБ 103920327, Mатични број 20053658.  

Уговор се закључује на максималан износ од 8.456.667,00 динара без ПДВ-а. 

Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти 

реализовати у складу са стварном потрошњом Наручиоца.  

 У износ из става 1. овог члана су урачунати и трошкови приступа и коришћења 

система електричне енергије и трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача.  

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години 

 

 

        ДОО “Парк Палић” 


