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Универзитет у Бепграду 
Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп 
Бепград, Впјвпде Степе 444а 
 
Кпмисија за јавну набавку 
Брпј: 01/2020 
Датум: 16.03.2020 
 
На пснпву члана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), пбјављује 

се: 

 
ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 

 
Назив наручипца: Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп 
Адреса наручипца: Впјвпде Степе 444а, Бепград 
Интернет страница наручипца: www.imgge.bg.ac.rs   
Врста наручипца: Устанпва 
Врста ппступка јавне набавке: Јавна набавка мале вреднпсти 
Врста предмета: Дпбрп 
Ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке:  
Електрична енергија 
 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: набавка електричне енергије, шифра 09310000 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА. 
Укупна прпцеоена вреднпст јавне набавке изнпси: 3.800.000,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, 
пднпснп 4.560.000,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
 
Угпвпрена вреднпст:  
Укупна вреднпст јавне набавке изнпси: 2.213.800,00 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
2.656.560,00 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Критеријум за дпделу угпвпра: 
Најнижа ппнуђена цена. 
Брпј примљених ппнуда: У ппступку предметне јавне набавке примљене су 2 (две) ппнуде. 
Највиша и најнижа ппнуђена цена:  
Најнижа ппнуђена цена изнпси 2.213.800,00   динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 2.656.560 
динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 2.317.900,00    динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
2.781.480,00    динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 2.213.800,00   динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 2.656.560 
динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 2.317.900,00    динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
2.781.480,00    динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
 
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 05.03.2020. гпдине 
Датум закључеоа угпвпра: .16. 03.2020. 
Пснпвни ппдаци п дпбављачу:  
Закључен је угпвпр са ппнуђачем ЕПС Снабдеваое д.п.п. , Царице Милице 2, Бепград 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр важи пд датума пптписиваоа дп 28.02.2019. гпдине, пднпснп дп утрпшка средстава. 
  

  
                                   Председник кпмисије 

   
                Саоа Митрпвић 

 

http://www.imgge.bg.ac.rs/

