Република Србија
Гимназија
Дел.бр.60
Датум 11.02.2020.год
ПАРАЋИН
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама(Сл.гл.РС,број 124/12,14/15 и 68/15даље:Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 37 од 24.01.2020. године,
Решења о образовању комисије број 38 од 24.01.2020.године и Извештаја о стручној оцени
понуда у поступку јавне набавке мале вредности,број 51 од 10.02.2020.године
в.д.директора Наручиоца-Гимназије доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности-добра електичне енергије број
1/2020
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу ЈП ЕПС из Београда, ул.Балканска бр. 13, понуда
број 18.01-61184/1-20 од 30.01.2020.године,код наручиоца заведена под бројем 46 од
06.фебруара 2020.године
Образложење
Наручилац је дана 24. јануара 2020.године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности-добра електричне енергије бр. 1/2020,дел.бр.37.
Дана 29.јануара.2020.године наручилац је на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију. Дана
30.јануара 2020.године наручилац је на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници објавио Измене и допуне конкурсне документације као и обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
бр. 50 од 07.фебруара.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 51 од 10.фебруара
2020.године.
У Извештају о стручној оцени понуда комисија је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке су добра-електрична енергија- јавна набавка мале вредности
бр.1/2020
2. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000-електрична енергија

3. Број позиције у годишњем плану јавних набавки за 2020.годину, позиција јавне
набавке добра 1.1.1.
4. Процењена вредност јавне набавке износи: 1.179.796 ,00 динара без ПДВ-а
5. У поступку јавне набавке учествовало је два понуђача:
5.1. Основни подаци о понуђачима:
Р.бр.

Назив и седиште понуђача

1.

ЈП ЕПС,Београд,ул.Балканска
13

2.

Energia
gas
and
power,ул.Владимира Поповића
40/IV, Нови Београд

назив и седиште
понуђача из групе понуђа

назив и седиште
подизвођача

/

/

/

/

6. Није било неблаговремених понуда.
7. Комисија за јавну набавку је констатовала да су све примљене понуде
благовремене,одговарајуће и прихватљиве.
8. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за избор најповољније
понуде:
Редни број
Назив понуђача
Најнижа понуђена цена
1.
ЈП ЕПС , Београд, ул. Балканска бр. 13 Укупна цена за
пројектовану потрошњу
без пдв-а:630.006,40дин
Цена по јм без пдв-а:
6,29дин
2.

Energia gas and power,ул.Владимира
Поповића 40/IV,Нови Београд

Укупна цена за
пројектовану потрошњу
без пдв-а: 679.084,80 дин
Цена по јм без пдв-а: 6,78
дин

10. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за избор најповољније
понуде:
Редни број
Назив понуђача
Најнижа понуђена цена
1.
ЈП ЕПС , Београд, ул. Балканска бр. 13 Укупна цена за
пројектовану потрошњу
без пдв-а:630.006,40дин

Цена по јм без пдв-а:
6,29дин

11. Понуђач којем се додељује уговор:
На основу напред наведеног,Комисија за јавну набавку предлаже наручиоцу да
уговор додели понуђачу ЈП ЕПС, Београд,ул. Балкансак бр.13,понуда број 18.0161184/1-20,од 30.01.2020.године,код наручиоца заведена под бројем 46 од
06.фебруара 2020.године, благовремена, одговарајућа и прихватљива са најнижом
понуђеном ценом, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
На основу предлога Комисије за јавну набавку, одлучено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке понуђач 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 у поступцима јавних набавки, у складу са чланом 149.Закона о
јавним набавкама.

В.д. директора
Биљана Обрадовић

