На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном
поступку– Електрична енергија, редни број: ЈН ОП IX-1-1-2 и закљученог Уговора о
јавној набавци, дана 19. 04. 2019. године
Република Србија- Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа Општине Сремски Карловци, ул. Трг Бранка Радичевића 1
Одељење за финансије и буџет
Служба за јавне набаке
Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Република Србија –Аутономна Покрајина Војводина, Општинска управа
Општине Сремски Карловци, ул. Трг Бранка Радичевића 1,Одељење за финансије
и буџет, Служба за јавне набавке, интернет страница : www.sremskikarlovci.rs
2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
- 09310000 –Електрична енергија
4. Уговорена вредност: 6.487.110,00 динара без ПДВ
5. Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“
6. Највиша и најнижа понуђена цена:
Запримљена је само једна благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда
која износи 6.487.110,00 динара без ПДВ.
7. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Запримљена је само једна благовремена, одговарајућа и прихватљива понуда
која износи 6.487.110,00 динара без ПДВ
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 16. 04. 2019. године
9. Датум закључења уговора: 19. 04. 2019. године
10. Основни подаци о добављачу: ЈП „ЕПС“ Београд“, Балканска 13, 11 000
Београд Период важења уговора: Рок за испоруку добара која су предмет јавне
набавке је 12 месеци од дана потписивања Уговора, односно до утрошка
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средства предвиђеним буџетом и финансијским планом наручиоца за 2019. и
средствима одобреним за ту намену у 2020. години.
Напомена: Дана 18. 04. 2019. године Добављачу су поштом послати Уговори на потпис.
Дана, 16.05.2019. године запримили смо потписане Уговоре од стране Добављача, тако да
нисмо били у могућности да Обавештење о закљученом Уговору објавимо у предвиђеном
року.

Комисија за
ЈН OП IХ-1-1-2
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