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САОБРАЋАЈНО – ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
Земун, Цара Душана бр. 262. 
Број: 2507-01/17 
Датум: 31.07.2017. године 
 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
 

Подаци о наручиоцу 
 
Назив наручиоца: Саобраћајно-техничка школа, Земун 
Адреса наручиоца: Цара Душана бр. 262, Београд – Земун 
Интернет страница: http://www.saobteh.edu.rs/  
ПИБ: 100016067 
Матични број: 17076469 
 
Врста наручиоца: Јавна установа 
 
Предмет јавне набавке 
 
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 
Врста предмета: Набавка добара 
Број набавке: 3/17 
Опис предмета: Набавка електричне енергије 
Назив и ознака из општег речника: електрична енергија – 09310000 
 
Уговорена вредност: 1.057.968,00 динара без ПДВ-а 
 
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 
 
Број примљених понуда: 2 (две) 
 
Највиша и најнижа понуђена цена 
 
Највиша понуђена цена: 1.061.760,00 динара без ПДВ-а, односно 1.274.112,00 динара са 
ПДВ-ом (понуђач ''PROENERGYBGD'' д.о.о. Београд). 
Најнижа понуђена цена: 1.057.968,00 динара без ПДВ-а, односно 1.269.561,60 динара са 
ПДВ-ом (понуђач ЈП ЕПС Београд). 
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Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 
 
Обе примљене понуде су прихватљиве.  
Највиша понуђена цена: 1.061.760,00 динара без ПДВ-а, односно 1.274.112,00 динара са 
ПДВ-ом (понуђач ''PROENERGYBGD'' д.о.о. Београд). 
Најнижа понуђена цена: 1.057.968,00 динара без ПДВ-а, односно 1.269.561,60 динара са 
ПДВ-ом (понуђач ЈП ЕПС Београд). 
 
Подаци о закљученом уговору 
 
Уговор је додељен понуђачу: ЈП ЕПС Београд са седиштем у улици Царице Милице 2, 
Београд; ПИБ: 103920327 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.07.2017. године 
Датум закључења уговора: 20.07.2017. године 
Напомена: Понуђач којем је додељен уговор је послао потписан и оверен уговор 
27.07.2017. године, а исти је достављен на адресу Наручиоца 31.07.2017. године о чему 
је сачињена службена белешка. 
Период важења уговора: годину дана од дана закључења. 
 
Околности које представљају основ за измену уговора 
 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и може се мењати током трајања овог 
уговора само у односу на трошкове који су дефинисани Законом и подзаконским 
прописима уз достављање одговарајућих доказа, уз претходну писану сагласност 
Наручиоца добара и то Анексом уговора у складу са чланом 115 Закона о јавним 
набавкама. 
 
 
 
 


