
На основу чл.116 Закона о јавним набавкама, дана 08.01.2015. године МАТЕМАТИЧКА 

ГИМНАЗИЈА објављује следећe  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ЗА ПОТРЕБЕ МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ (ЈНМВ -7/2014) 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА 

Краљице Наталије 37, Београд,www.mg.edu.rs.  

2. Врста наручиоца:просвета.  

3. Предмет јавне набавке:  електрична енергија са потпуним снабдевањем 

4. Назив и ознака из општег речника набавке:  09310000 : електрична енергија.  

5. Уговорена цена  без ПДВ-а, по категоријама је:  

 

- КАТЕГОРИЈА: НИСКИ НАПОН; Одобрена снага 65,00 kw; Реактивна енергија  за 

цосФ(0,95) =1440 kVArh;  

 по активној енергији ВТ износи  6,19 динара по kwh, без ПДВ-а;  

 по активној енергији НТ износи  4,13 динара по kwh, без ПДВ-а;   

 

- КАТЕГОРИЈА: НИСКИ НАПОН; Одобрена снага 120,00 kw; Реактивна енергија  

за цосФ(0,95) =1775 kVArh;  

 по активној енергији ВТ износи   6,19 динара по kwh, без ПДВ-а;  

 по активној енергији НТ износи   4,13, динара по kwh, без ПДВ-а;   

 

- КАТЕГОРИЈА: ШИРОКА ПОТРОШЊА; Одобрена снага 17,30 kw;  

 за ВТ зелене зоне износи укупно  6,19 динара по kwh,  без ПДВ-а;  

 за НТ зелене зоне износи укупно  4,13 динара по kwh,  без ПДВ-а;  

 

6. Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.   

7. Примљен понуда: 2 ;  

8. Број примљених прихватљивих понуда је : 2;  

9. Највиша понуђена цена  је: ВТ 6,41 динара без ПДВ-а;  

                                                 НТ 4,24 динара без ПДВ-а; 

 

10. Најнижа понуђена цена је:  ВТ 6,19 динара без ПДВ-а;  

                                                 НТ 4,13 динара без ПДВ-а; 

11. Одлука о додели уговора је донета: 12.12.2014. године. , 

12. Уговор са изабраним понуђачима су закључени: 31.12.2014. године.  

13. Уговор је закључен са следећим понуђачем:  

 

- ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд, ул. Царице Милице бр 2, Београд, 

мат.бр. 20924195, ПИБ 108057105;  

 

14. Уговор је закључен за период: од 01.01.2015 до 31.12.2015. године, односно до 

окончања поступка јавне набавке за снабдевањем за електричну енергију за 

2016. годину   

 


