ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
Булевар Војводе Бојовића 2
11106 Београд
Број: 1749-04/9
Датум: 14.08.2019. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Ваздухопловнa академијa из Београда

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара
– електрична енергија,
за потребе Ваздухопловне академије из Београда
ЈН бр. 1.1.1/19
1. Назив и адреса наручиоца: Ваздухопловна академија, Булевар војводе
Бојовића 2, 11106 Београд.
2. Интернет страна наручиоца: www.vakademija.edu.rs.
3. Врста наручиоца: Просвета.
4. Предмет јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.
5. Назив из Општег речника набавке: Електрична енергија.
6. Ознака из Општег речника набавки: 09310000.
7. Уговорена вредност без ПДВ-а (дин.): до износа процењене вредности,
3.000.000,00 динара.
8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
9. Број примљених понуда: 3 (три) понуда.
10. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:


„ENERGIA GAS AND POWER“ doo, Београд, понуђена цена ......1.877.350,96
динaра





ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена .......................... 1.889.081,20 динaра





активна енергија (виша тарифа): 7.60 динaра;
активна енергија (нижа тарифа): 4,83 динара;

активна енергија (виша тарифа): 7.65 динaра;
активна енергија (нижа тарифа): 4,85 динара;

RESTART ENERGY DOO, Београд, понуђена цена ..............1.960.516,88 динaра


активна енергија (виша тарифа): 7.95 динaра;



активна енергија (нижа тарифа): 4,99 динара;

11. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
12. Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2019. године.
13. Датум закључења уговора: 18.07.2019. године.
14. Основни подаци о добављачу: „ENERGIA GAS AND POWER“ doo,
Владимира Поповића 40/IV, Београд, матични број: 20948914, ПИБ: 108189680.
15. Период важења уговора: Закључује се на период од 12 (дванаест) месеци,
односно најдуже до искоришћења износа процењене вредности јавне набавке,
уколико се истa искористи пре истека рока од 12 (дванаест) месеци од дана
закључења Уговора.
16. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема
околности које представљају основ за измену уговора.

