На основу члана 108. Закона о јавним набавкама(даље:Закон), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 20 од 08.02.2016. године, Решења о образовању комисије број
21 од 08.02.2016.године и извештаја о стручној оцени понуда број 30 од 22.02.2016.године
директор Наручиоца-Гимназије доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности-добра електична енергија број
1.1.1
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу ЕПС Снабдевање, д.о.о из Београда, ул.Царице
Милице бр. 2, чија је понуда код наручиоца заведена под бројем 25 од 17.02.2016.године,
оцењена као најповољнија и једина пристигла.
Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број 30 од 22.02.2016. године који је сачинила
комисија за јавну набавку образована решењем број 21 од 08.02.2016.године
Образложење
Наручилац је дана 08. 02. 2016.године донео Одлуку број 20 о покретању поступка јавне
набавке мале вредности-добра електрична енергија бр. 1.1.1.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 10.02.2016.године, због измене и допуне конкурсне документације
објављено је обавештење о продужењу рока за доставу документације на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца дана 17.02.2016. године. Након спроведеног
поступка отварања понуда и сачињавања записника о отварању понуда бр. 29 од
22.02.2016.године, комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и
сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 30 од 22.02.2016.године који је наручилац
усвојио.
Предмет јавне набавке су добра електрична енергија бр. 1.1.1
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000-електрична енергија
Број позиције у годишњем плану јавних набавки за 2016.годину, позиција јавне набавке
добра 1.1.1.
Процењена вредност јавне набавке износи: 1.108,334,00 динара без ПДВ-а

У поступку јавне набавке учествовао је један понуђач:
1. ЕПС Снабдевање, д.о.о, Београд, ул. Царице Милице бр.2, понуда дел.број 25
примљена дана 17.02.2016.године у 10.05 ч
Понуда је поднета самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 639.600,00 динара
Укупна понуђена са ПДВ-ом: 767.520,00 динара
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена
Комисија је оценила понуде понуђача и исте рангирала
Коначна ранг листа
Редни
број
1.

Назив понуђача

Најнижа понуђена цена

ЕПС Снабдевање, д.о.о. Параћин,ул. Царице
Милице бр. 2

639.600,00дин без ПДВ-а
односно 767.520,00
динара са ПДВ-ом

Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку констатовала да је понуда понуђача ЕПС
Снабдевање,д.о.о. Београд, код наручиоца заведена под бројем 25 од
17.02.2016.године, благовремена, потпуна, прихватљива и једина пристигла, те
предлаже наручиоцу да њему додели уговор.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.Захтев се
подноси наручиоцу а копија истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права.
Директор
Мр Снежана Дачић

