Електротехничка школа
,,Раде Кончар“,Београд
Браће Грим 32
Дел.бр. 04-463/11-7
Датум: 5. 11. 2018.
ЈНМВ 2/2018
На основу члана 108. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РСрбије“
124/2012, 14/2015 и 68/2018), Комисија за ЈНМВ у поступку ЈНМВ-добра,
електрична енергија, након отварања понуда и прегледа понуда као и након
доношења извештаја о стручној оцени понуда дана 29. 10. 2018. године, предлаже
да Наручилац донесе:
ОДЛУКУ
О
ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА И ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку ЈНМВ – добра 2/2018, да се за Понуђача коме ће се доделити уговор о
снабдевању електриичном енергијом изабере Понуђач са понудом број 05-563/1 од
25. 10. 2018. године, а то је ЈП ЕПС из Београда, улица Макензијева 37, који је
подно комплетну и уредну документацију и понудио цену за вишу тарифу од 8,52
динара без ПДВ-а по киловатчасу, односно 10,224 динара са ПДВ-ом по
киловатчасу, а за нижу тарифу 5,40 динара без ПДВ-а односно 6,48 динара са
урачунатим ПДВ-ом по киловатчасу.
Образложење
Електротехничка школа ,,Раде Кончар“ из Београда, ул. Браће Грим 32, као
наручилац, је дана 20. 9. 2018.г. донео oдлуку деловодни број 04-463/11-2 о
покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.2/2018 - добра – електрична
енергија за снаабдевање Електротехничке школе ,,Раде Кончар“ из Београда, у
објектима школе у Браће Грим 32 и Сврљишкој улици број 1.
Процењена вредност ЈНМВ-добра је: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.
У складу са чланом 39. став 5. Закона, наручилац је дана 17. 10. 2018. године,
објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки.
Комисија за предметну јавну набавку је дана 26. 10. 2018.године, са почетком у
12.00 часова, у пуном саставу, приступила јавном отварању понуда у просторијама
Електротехничке школе ,,Раде Кончар“, Београд, Браће Грим 32, и консатовала да
је пристигла само једна понуда понуђача ЈП ЕПС из Београда, понуда број 05-563/1
од 25. 10. 2018. године, број понуде понуђача 18.01-517006/1-18.
Комисија у саставу Миленковић Мирослав дипл.инг.електортехнике, Војводић
Паројчић Наташа дипл.инг.електортехнике и Божиновић Милорад дипломирани
правник, приступила је стручној процени приспеле понуде:
1. Понуда 05-563/1 од 25. 10. 2018. године, понуђача ЈП ЕПС Београд,
Макензијева 37, Београд, њихов број понуде 18.01-517006/1-18, је у
потпуности исправна са свим траженим елементима из Конкурсне

документације и са понудом за вишу тарифу од 8,52 динара без ПДВ-а
по киловатчасу односно 10,224 динара са ПДВ-ом по киловатчасу, а за
нижу тарифу 5,40 динара без ПДВ-а односно 6,48 динара са урачунатим
ПДВ-ом по киловатчасу.
Узимајући у обзир да је понуда број 05-563/1 понуђача ЈП ЕПС Београд у свему
задовољила критеријуме наведене у конкурсној документацији тражене од стране
наручиоца, и да није било других понуђача са којима би се вршило упоређивање,
Комисија препоручује да се са понуђачем ЈП ЕПС Београд, улица Макензијева 37,
сачини уговор о снабдевању електричном енергијом за период од годину дана за
снабдевање објеката у Браће Грим 32 и Сврљишкој улици број 1, о чему је донета
одлуку о избору понуђача и додели уговора.
Поука о правном леку: Понуђач незадовољан овом одлуком може да поднесе
захтев за заштиту права у складу са чланом 149. и 151. Закона о јавним набавкама у
року од 5 дана од дана пријема одлуке Републичкој комисији а преко Наручиоца.
Захтев се може упутити у електронској форми на мејл наручиоца датом у
Конкурсној документацији или препорученом пошиљком на адресу Наручиоца.

