На основу члана 108. став 1.Закона о јавним набавкама(Службени гласник РС бр.124/12,
14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и усвојеног Извештаја
Комисије о стручној оцени понуда бр.107 од 04.02.2016.године у поступку јавне набавке
мале вредности за подношење понуда , Директор Трговачке школе из Београда,
Хиландарска бр. 1, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

којом уговор за набавку електричне енергије за потребе Трговачке школе из Београда,
Хиландарска бр.1, додељује следећем понуђачу :
ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Царице Милице 2, Београд
Образложење
Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне
набавке мале вредности за достављање понуда за набавку електричне енергије за
потребе Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска бр.1. .
Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије и иста је предвиђена на
конту 421 211, позицији електрична енергија.
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији
електрична енергија - (ознака 09310000).
Укупна вредност јавне набавке у предметном поступку како наручилац процењује
и очекује је око 2.200.000,00 динара без пдв за период од 05.02.2016.до
31.12.2016.године.
Поступак отварања понуда спроводи се дана 04.02.2016. године са почетком у 16,00
сати у просторијама Трговачке школе из Београда, ул.Хиландарска бр.1.
Отварање понуда води комисија у следећем саставу:
1. Мирјана Шекуларац, Председник комисије
2. Братислав Гератовић,члан
3. Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне набавке
Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници
понуђача који су поднели пуномоћја:
Понуђач

Представник

Пуномоћје

1._____/_______________________/________________________/_______________

Констатује се да су отварању понуда присуствовали и секретар школе Љубица
Медић, дипл.правник.

Благовремено су пристигле понуде следећих понуђача:
Бр. под којим је понуда
Заведена

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Сат

1. 2-5/19 ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО,Царице Милице 2,Београд 03.02.2016.у 09,35
и неблаговремене понуде:
1._____/________________________________________________________________
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из
понуде и евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача
посебно) :
1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО,Царице
Милице 2, Београд

Уговор о потпуном
Снабдевању

Опис предмета јавне набавке
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ :
(за 103 545 kWh јединствене тарифе)
Понуђена јединична цена за 1 kWh јединствене
тарифe
Рок и начин плаћања

Период испоруке

573.639,30 дин.без пдв
688.367,16 дин.са пдв
5,54 дин. без пдв
6,648 дин.са пдв
Рок плаћања је до 45 дана а по
пријему фактуре (рачуна) за
испоручену
електричну
енергију
•

од 05.02.2016.г. до
31.12.2016.г.
,свакодневно од 00 до
24 часа

•

У случају промене
постојећег снабдевача ,
период
испоруке
почиње
даном
завршетка
законске
процедуре
промене
снабдевача (очитавања
стања на бројилу) до
31.12.2016.г.

свакодневно од 00:00
до 24:00 сати.
Место и начин испоруке

Рок важења понуде

Место испоруке: Мерно место
наручиоца прикљученог на
дистрибутивни
систем
у
категорији широке потрошње
30 дана од дана отварања
понуде

Ценећи достављену благовремену понуду понуђача ЕПС снабдевање доо
,Царице Милице бр.2, Београд , Комисија је утврдила да је достављена понуда
прихватљива за наручиоца .
Критеријум за избор најприхватљивије понуде је критеријум НАЈНИЖЕ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
У предметној јавној набавци сходно горе наведеном критеријуму, на предлог
Комисије Директор школе је донео одлуку о додели уговора којом уговор
додељује понуђачу ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Царице Милице 2, Београд.
На основу изнетог, а на основу предлога Комисије наручиоца донета је одлука као
у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети Захтев за
заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве одлуке о додели уговора на
порталу Управе за јавне набавке.
Захтев за заштиту права подноси наручиоцу . Копију Захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Комисији за заштиту права.
Обавештење о закљученом уговору у предметној јавној набавци наручилац ће
објавити на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.
ДИРЕКТОР ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ
Зоранка Ребић
_______________________________
Доставити:
-секретару школе
-архиви

