
  

 

 

 

ДОО «Парк Палић» Палић 

Palicsi Park Kft. Palics 

DOO «Park Palić» Palić 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

Датум: 09.12.2019. 

 

 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 и 68/2015) ДОО “Парк Палић” 

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

 

   

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о закљученом уговору  

 

У отвореном поступку јавне набавке добара Набавка електричне енергије ( назив и 

ознака из општег речника: Електрична енергија – 09310000), редни број ЈН/Д/15/2019, 

наручилац је донео одлуку о додели уговора број:1382/2019 на основу које је дана 

05.12.2019. године закључен уговор о јавној набавци, заведен код наручиоца под бројем 

1383/2019, са ЈП ЕПС Београд. Уговорена вредност јавне набавке износи максимално 

8.456.667,00 динара без ПДВ.  Уговорена вредност је утврђена на основу процењене 

вредности ДОО “Парк Палић” Палић. 

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

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.  

Највиша понуђена цена (јединичнa цена без ПДВ за 1 kwh):  

   Широка потрошња и ниски напон:  6,81 динара  

   Јавно осветљење:                               5,72 динара  

Најнижа понуђена цена (јединичнa цена без ПДВ за 1 kwh): 

   Широка потрошња и ниски напон:  6,81 динара  

   Јавно осветљење:                               5,72 динара  

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда (јединичнa цена без ПДВ за 1 kwh):   

   Широка потрошња и ниски напон:  6,81 динара  

   Јавно осветљење:                               5,72 динара  

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда (јединичнa цена без ПДВ за 1 kwh): 

   Широка потрошња и ниски напон:  6,81 динара  

   Јавно осветљење:                               5,72 динара  

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

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 05.12.2019. године.  

Уговор са наведеним извођачем закључен је дана 05.12.2019. године (потписан и 

оверен уговор достављен наручиоцу 05.12.2019. године, заведен код извођача као 18.01-

659303/3-19).  

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

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

Уговор је закључен на период: 12 месеци од дана потписивања. 

Околности које представљају основ за измену уговора: могућност повећања или 

смањења броја мерних места у складу са потребама наручиоца. 
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