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Дана: 12.02.2020. 

Дел. бр.:5.2.- 3593 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив Наручиоца: ЈКП ,,Водовод и канализација“ Нови Сад 

Адреса Наручиоца: Масарикова бр. 17 Нови Сад 

Интернет страница Наручиоца: www.vikns.rs 

Врста Наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

Врста предмета: Отворени поступак. 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка добара у 

отвореном поступку - Набавка електричне енергије, број јнмв 02/20-С; назив и ознака из 

речника набавке: електрична енергија - 09310000 
 
Уговорена вредност: 165.000.000,00 динара без ПДВ-а 

  

Критеријум за доделу Уговора: ,,најнижа понуђена цена”. У случају да понуде два или 

више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда 

понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора , наручилац ће уговор  доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба.  

 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба.  

 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, и 

исти рок важења понуде. 

 

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 

ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 

те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.  

 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 

не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном извлачењу 

путем жреба. 

 

Како се ради о добрима  чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

Конкурсном документацијом је одређено да су количине из Техничке спецификације 

оквирне и служe само за вредновање – оцену  понуда, док ће се стварна количина 

реализовати по јединичним ценама из Обрасца структуре цена у мери које дефинишу 

стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.  Наручилац је у 

Моделу уговора  унапред дефинисао да се  уговор закључује на процењену вредност 

предметне јавне набавке односно на износ од 165.000.000,00 динара без пдв-а. 

 

Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност оквирних количина 

по јединичним ценама,који износ је дефинисан једино у сврху оцене понуда применом 

критеријума за доделу уговора ,,најнижа понуђена цена“. Јединичне цене по којима ће 
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добра у мери стварних потреба Наручиоца бити набављена јесу цене по којима ће се вршити 

фактурисање испоручених добара али највише до укупне уговорене вредности коју чини 

процењена вредност јавне набавке тј. у конкретном случају максималну вредност која може 

бити исплаћена за реализацију добара која су предмет јавне набавке представља управо 

износ процењене вредности предметне јавне набавке односно 165.000.000,00 динара без 

пдв-а. 

 

У случају да је укупно понуђена цена која је дата на бази наведених оквирних количина 

већа од износа процењене вредности ове јавне набавке, понуда ће бити оцењена као 

неприхватљива. 

 

Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти 

реализовати у складу са стварном потрошњом Наручиоца. 

 

Број примљених понуда: 1 понудa. 

 

Понуђена цена: 

 

- Највиша: 131.565.000,00 динара без ПДВ-а.(Укупна понуђена цена дата на 

бази оквирних количина) 

 

- Најнижа: 131.565.000,00 динара без ПДВ-а.(Укупна понуђена цена дата на 

бази оквирних количина) 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

- Највиша: 131.565.000,00 динара без ПДВ-а.(Укупна понуђена цена дата на 

бази оквирних количина) 

 

- Најнижа: 131.565.000,00 динара без ПДВ-а.(Укупна понуђена цена дата на 

бази оквирних количина)  

 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 22.01.2020. године 

 

Датум закључења Уговора: 24.01.2020. године. 

 

Основни подаци о Продавцу: ЈП „ЕПС“,ул.Балканска бр.13, 11000 Београд, текући 

рачун бр.: 845-484849-65 код Управе за трезор, са матичним бројем 20053658, ПИБ: 

103920327, чији је законски заступник в.д.директора Милорад Грчић.Понуђач у предметном 

поступку јавне набавке наступа самостално. 

 

Период важења Уговора: Уговор се закључује на период од 12 месеци у периоду од 00:00 

до 24:00 ч. Уговор се закључује и ступа на снагу од 05.02.2019.године. 

 

Остале информације: Нема.                                                                                         


