
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 ЈН I-1/16 
( други квартал 2016.године) 

 
 

Назив наручиоца:  
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 
 
Адреса наручиоца:  
Данила Киша 8/а 
 
Интернет страница наручиоца:  
www.vodokanal-becej.rs 
 

         Врста наручиоца:  
Јавно предузеће 
 
Врста предмета:  
Набавка електричне енергије.  
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,  
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 
 
Набавка електричне енергије за неопходне за рад јавног предузећа. 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 09310000-Електрична енергија. 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност уговора је 13.781.980,90 динара без ПДВ-а. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
  

Број примљених понуда:  

Број примљених благовремених, исправних и одговарајућих понуда је једна. 
 

Највиша односно најнижа понуђена цена, а уједно и највиша односно најнижа понуђена цена 
код прихватљивих понуда износи 13.781.980,90 динара без ПДВ-а. 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
- 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 30.03.2016.године.  
 



Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 01.04.2016.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Понуђач: „ЕПС снадбевање“ доо, Београд, ул. Царице Милице број 2,  
ПИБ: 108057105, матични број: 20924195,  
директор: Милена Радивојевић 
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

У вези околности које представљају основ за измену уговора, уговорне стране су исто 
дефинисале чланом 19. Уговора, у смислу да ће се измене и допуне уговора вршити у писаној 
форми путем анекса уговора уз обострану сагласност. У члану 14. Уговора, дефинисана је 
судбина уговора у ситуацији утврђивања одговорности у случају дејства више силе и других 
случајева. 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 12.04.2016.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 12.04.2016.године. 


