РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Мајски цвет“
Број: 188
Датум: 07.02.2018. год.
Велико Градиште
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
РЕДНИ БРОЈ 1/2018
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП ЕПС, са седиштем у Београду, ул. Царице Милице, бр.
2, понуда број: 18.01-54352/1-18 од 30.01.2018. године, код наручиоца заведена под бројем: 153 од
02.02.2018. године.
Образложење
Наручилац је дана 25.01.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 112.
Позив за подношење понуде бр. 117 објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 25.01.2018. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 167
од 05.02.2018. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени
понуда, датој у Извештају бр 187 од 07.02.2018. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке је Набавка и испорука електричне енергије.
Назив и ознака из општег речника набавки 09310000 Електрична енергија.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Процењена вредност јавне набавке је 833.000,00 динара без обрачунатог ПДВ.
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Редни број 1/2018,
Износ планираних средстава за набавку – 833.000,00 дин. без ПДВ-а
Средства за јавну набавку предвиђена су Финансијским планом ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште
за 2018. годину: Конто 421211, буџетска средства 750.000,00 дин без ПДВ-а за 2018. годину и
83.000,00 дин без ПДВ-а за 2019. годину.
3. Одступања од плана набавки са образложењем:
Одступања од Плана набавки није било.
4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности:
Разлог покретања поступка јавне набавке је у томе што је Законом о енергетици уведена
конкуренција у електроенергетском сектору у Србији.

Оквирна процена потрошње електричне енергије ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште је око 80.000
kWh на годишњем нивоу, чија цена улази у јавну набавку мале вредности.
Процена вредности набавке извршена је на основу анализе потрошње у претходне три године.
5. У поступку јавне набавке учествовао је 1 понуђач.
6. Основни подаци о понуђачима:
Р.
бр.
1.

Назив и седиште понуђача/
Назив и седиште понуђача из
шифра понуђача
групе понуђача
ЈП ЕПС, Београд, Царице Милице /
бр. 2

Назив и седиште
подизвођача
/

2.
3.
7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
/
8. Мишљење Комисије о поднетој само једној понуди:
Комисија је објавила набавку на Порталу јавних набавки и интернет страници у складу са законом, а
због мале вредности набавке није било много заинтересованих за учешће у поступку.
9. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама:
/
10. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
11. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Р.
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
бр.
1. ЈП ЕПС, Београд, Царице Милице бр. 2
2.
3.

Понуђена цена
468.000,00 дин

12. Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача ЈП ЕПС, са седиштем у Београду, ул.
Царице Милице, бр. 2, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права у
року од пет дана од дана њеног
пријема. Захтев се подноси
Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки, а
предаје наручиоцу.

ДИРЕКТОР
_________________
Славица Јанковић

____________________

