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         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

                                                              ЈНМВ  2/16   

    
Назив наручиоца:    ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 
                                                        „ МИХАИЛО ПАЛОВ“ 
 
Адреса: Омладински трг 1, 26300 Вршац 
 
Интернет адреса: uskolavrsac.in.rs 
 
Врста наручиоца: Просвета 
 
Врста предмета: Добра 
 

1. За добра и услуге: (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке):    09310000 -  електрична енергија. 

                        
   
2. За радове (природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења,ознака 
из  класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки):  
Радови нису предмет јавне набавке. 
 
3. Уговорена вредност: 212,670.87 дин. без пдв-а,  (255,204.00 дин. са пдв-ом). 
  
4. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 
5. Број примљених понуда: 1 
 
6. Број одбијених понуда: нема одбијених понуда 
 
7. Понуђена цена код прихватљивих понуда:                                                                      
најнижа  212.670,87 дин. (без пдв-а)                 255.204,00 дин. са пдв-ом 
 
Напомена: Вредност уговора је сачињена према претпостављеном обиму потрошње 
електричне енергије током 2016 године а закључно са 30.04.2017.године. 
 
8. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: добављач 
самостално изводи предметну јавну набавку. 
 
9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.04. 2016. године. 
10. Датум потписивања уговора: 11.04.2016. године. 
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11. Основни подаци о добављачу:  „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ Д.О.О. БЕОГРАД, ЦАРИЦЕ  

МИЛИЦЕ 2, матични број 20924195, ПИБ 108057105, које заступа директорица Милена 

Радивојевић 

 
12. Период важења уговора: до 30.04. 2017. 
 
13. Околности које представљају основ за измену уговора: спецификација реалне 
потрошње.  
 

Количина електричне енергије из овог уговора је претпостављена и купац не 
сноси икакву одговорност  према снабдевачу уколико потрошња електричне енергије  
за време трајања уговора буде мања од претпостављене. 

Коначан обрачун вредности овог уговора уговорне стране ће извршити по истеку 
уговора, у марту 2016. године, када ће се знати  тачна количина утрошене електричне 
енергије. 

На основу чињеница из  претходног става, уговорне стране ће закључити анекс 
уговора. 
 
14. Остале информације: Нема.                         
        
    
        Миљков Стеван 
           060 0 830 081 


