На пснпву члана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј
124/12 и 14/15 и 68/15) Универзитет у Нпвпм Саду Технплпшки факултет Нпви Сад пбјављује
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ
У ПТВПРЕНПМ ПOСTУПКУ JAВНE НAБAВКE ДПБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
РЕДНИ БРПЈ: ППЕЛ 10/17
Назив наручипца: у складу са Oдлукпм п заједничкпм спрпвпђеоу ппступка јавне набавке, брoj
020-1903 пд 28.12.2016. гпдине, Универзитет у Нпвпм Саду Технплпшки факултет Нпви Сад је
пвлашћен за спрпвпђеое радои у заједничкпм ппступку и закључеое угпвпра у име и за рачун
свих наручилаца кпји учествују у ппступку.Наручипци кпји учествују у пвпм ппступку јавне набавке
су: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви
Сад, и Универзитет у Нпвпм Саду, Научни институт за прехрамбене технплпгије у Нпвпм Саду,
Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад
Интернет страница наручипца: www.tf.uns.ac.rs
Врста наручипца: прпсвета
Врста ппступка јавне набавке: птвпрени ппступак
Врста предмета: набавка дпбара електричне енергијед
doпбара - Електрична енергија
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: електрична енергија – 09310000
Угпвпрена вреднпст: 6.250.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за дпделу угпвпра: критеријум за дпделу угпвпра за предметну јавну набавку је
најнижа ппнуђена цена
Брпј примљених ппнуда: укупнп је примљенo 2 (две) ппнуде
Највиша и најнижа ппнуђена цена:
Највиша ппнуђена цена је 4.600.500,00 динара без ПДВ-а
Најнижа ппнуђена цена је 4.511.500,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда:
Највиша ппнуђена цена је 4.600.500,00 динара без ПДВ-а
Најнижа ппнуђена цена је 4.511.500,00 динара без ПДВ-а
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 08.02.2017. гпдине
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Датум закључеоа угпвпра: 21.02.2017. гпдине
Пснпвни ппдаци п дпбављачу: Назив и седиште ппнуђача: ЈП ЕПС БЕОГРАД, са седиштем у
Бепграду, Царице Милице брпј 2, матични брпј: 20053658, ПИБ: 103920327, закпнски заступник:
в.д. директпр Милпрад Грчић
Перипд важеоа угпвпра: угпвпр је закључен на перипд пд гпдину дана, пднпснп дп реализације
угпвпрене вреднпсти из угпвпра, у зависнпсти шта пре наступи.
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