ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БИСЕРИ“ ТРСТЕНИК
УЛИЦА РАДОЈА КРСТИЋА б.б.
37240 ТРСТЕНИК
Број одлуке: 591-04/2019-07
Датум: 23.04.2019. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 ,14/15 и 68/15),
Директор, Предшколске установе „ Бисери „ Трстеник, Марина Петровић доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку добара- Набавка електричне енергије, ЈНМВ бр. 04/2019
понуђачу ЈП ЕПС, Београд Балканска бр.13, 11000 Београд; који је поднео понуду број 18.01203221/19 од 11.04.2019.године:
Образложење

Наручилац је дана 09.04.2019. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 591-04/2019, за јавну набавку добара- Набавка електричне енергије, ЈНМВ бр. 04/2019.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда и конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки дана 09.04.2019.године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 ( једна ) понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда
и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр 591-04/2019-06 од 22.04.2019.године,
Комисија за јавне набавке је константовала следеће:
1)
Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије за потребе Предшколске установе
„Бисери“ Трстеник .
2) Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) : 2.916.667,00 динара .
3) Основни подаци о понуђачима:
(1) Понуђач: ЈП ЕПС, Београд
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:
Адреса седишта:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
(ПИБ)
Лице овлашћено за потписивање
уговора

ЈП ЕПС, Београд
Балканска 13, 11000 Београд
20053658
103920327
Милорад Грчић
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Подаци из понуде:
1.

Начин подношења понуде

САМОСТАЛНО

2.

1.761.587,00

4.

Укупна цена добара
(без ПДВ-а)
Укупна цена добара
(саПДВ-ом)
Рок важења понуде

5.

Број понуде

3.

Ред.
Бр.

1.
1.
2.
3.
4.
5.

Опис

2.
Електрична енергија
Виша тарифа (ВТ)
Електрична енергија
Нижа тарифа (НТ)
Електрична енергија
Једнотарифна бројила
Активна ВТ- ниски
напон
Активна МТ- ниски
напон

2.113.904,40
Рок важења понуде износи 90 дана од дана отварања
понуда (не краћи од 60 дана од дана отварања понуда)
18-01-203221/1-19 од 11.04.2019.године

Јед.
мере

Оквирна
процењена
количина

Јед. цена
у дин.
без ПДВа

Јед. цена у
дин.
са ПДВом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за
проц. кол.

Укупна цена
у дин.са ПДВом за проц.
кол.

3.
kwh

4.
14.500

5.
7,45

6.
8,94

7.(4x5)
108.025,00

8. (4x6)
129.630,00

kwh

4.500

4,73

5,68

21.285,00

25.542,00

kwh

90.500

6,71

8,05

607.255,00

728.706,00

kwh

124.000

7,45

8,94

923.800,00

1.108.560,00

kwh

21.400

4,73

5,68

101.222,00

121.466,40

Укупна цена у динарима без ПДВ-а
Износ ПДВ- а у динарима
Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

1.761.587,00
352.317,40
2.113.904,40

ПРЕГЛЕД ПОНУДА И УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све
неприхватљиве понуде (чл. 107 ст.1.Закона).
Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву
за подношење понуде и конкурсној документацији. (чл. 107 ст.2.Закона).
благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење понуда(чл. 3 ст.1. тачка 31.Закона).;
одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
техничке спецификације(чл. 3 ст.1. тачка 32.Закона).
прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке(чл. 3 ст.1. тачка 33.Закона).
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Битни недостаци понуда у складу са чланом 106 ст.1. Закона су:
1.
2.
3.
4.
5.

ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

У поступку прегледа понуда Комисија је утврдила следеће:
За наведену јавну набавку наручилац је дана 09.04.2019.године објавио позив за подношење понуда
и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки .
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна ( 1 ) понуда.
Једина приспела понуда понуђача- ЈП ЕПС, Београд Балканска 13, 11000 Београд је благовремена,
одговарајућа и прихватљива.
4) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
Број под
којим је
понуда
заведена

Подносилац
понуде

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена

/

/

/

/

5) Ако је понуда одбијена због неуобичајно ниске цене, детаљно образложење-начин на који је
утврђена цена:/
6) Начин примене методологије доделе пондера: најнижа понуђена цена .
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном
понуђачу који понуди дужи рок плаћања.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и рок плаћања, наручилац ће
доделити уговор оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде
Ранг листа понуђача

Ред.
Бр.

1.

Назив/име понуђача
ЈП ЕПС, Београд
Балканска бр.13, 11000 Београд

Понуђена
цена
(без ПДВ-а)
1.761.587,00
динара

Ранг

1.

Комисија није извршила рангирање понуда јер је приспела само понуда понуђача:

ЈП ЕПС Београд ул. Балканска бр.13,11000 Београд
7) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз
помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач.
Комисија, после стручне оцене једине приспеле понуде констатује да је понуда понуђача
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ЈП ЕПС, Београд ул. Балканска бр.13, 11000 Београд
благовремена , одговарајућа и прихватљива и предлаже наручиоцу да му додели уговор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

х

У случају да изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Назив/име подизвођача
/

Део уговора који ће реализовати подизвођач
/

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о додели
уговора , те је на основу законског овлашћења донела одлуку о додели уговора којом се бира
понуда бр. 18-01-203221/1-19 од 11.04.2019.године понуђача - ЈП ЕПС, Београд Балканска
бр.13, 11000 Београд

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од
дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

П.У.“ БИСЕРИ “
_____________________________
Директор, Марина Петровић
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