
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О ЈН 

„ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА“ бр. 104/2015 ОП 

 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

Врста предмета: Добра 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке 

Опис предмета јавне набавке: 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

09310000 – Електрична енергија 

 

Уговорена вредност: 360.000.000,00  динара, без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. 

 

Број примљених понуда: 1 

 

 

             - Највиша:  

Понуђена цена: 

      

 

 

     Најнижа:   

 

(-виша тарифа за активну енергију 

0,0453 евра без ПДВ за 1 (један) KWh 

-нижа тарифа за активну енергију 

0,0291 евра без ПДВ за 1 (један) 

KWh) 

(-виша тарифа за активну енергију 

0,0453 евра без ПДВ за 1 (један) KWh 

-нижа тарифа за активну енергију 

0,0291 евра без ПДВ за 1 (један) 

KWh) 



Највиша:  

 

Понуђена цена код прихватљивих 

понуда: 

    - Најнижа:  

 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.04.2016. 

Датум закључења уговора: 03.10.2016. 

Основни подаци о добављачу: ЕПС Снабдевање доо, Београд, ул. Царице Милице број 2, 
матични број: 20924195, ПИБ: 108057105, 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период до 31.12.2017. године или до 

искоришћења средстава из члана 3. овог уговора, а ступа на снагу првог дана следећег 

месеца након закључења уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 

(-виша тарифа за активну енергију 

0,0453 евра без ПДВ за 1 (један) KWh 

-нижа тарифа за активну енергију 

0,0291 евра без ПДВ за 1 (један) 

KWh) 

(-виша тарифа за активну енергију 

0,0453 евра без ПДВ за 1 (један) KWh 

-нижа тарифа за активну енергију 

0,0291 евра без ПДВ за 1 (један) 

KWh) 


