ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА
Дел. бр. 404-143-10/2017-05
Датум: 11.04.2017. године
ИНЂИЈА, Душана Јерковића 17а
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне
набавке број 404-143-9/2017-05 од 11.04.2017. године овлашћено лице наручиоца,
директор Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
(ЈНМВ 3/2017)

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – Електрична
енергија - ознака из општег речника набавке: 09310000, понуђачу:
„ЈП ЕПС Београд“ Царице Милице 2, Београд, на основу понуде бр. 404143-7/2017-05 од 06.04.2017. године;
Образложење
Одлуком директора Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија, број 404-143-2/201705 од 30.03.2017. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара –
Електрична енергија. Ознака из општег речника набавки: електрична енергија 09310000.
По доношењу Одлуке о покретању поступка јавне набавке формирана је
решењем Комисија у саставу: Новица Гргуревић, председник комисије, Весна
Ковачевић, члан и Биљана Вранић, члан.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана
30.03.2017. године на Портал јавних набавки и на интернет страници наручиоца
http://www.vrtic-indjija.rs/, са роком за достављање понуда од 8 дана од дана
објављиван, односно до 07.04.2017. године.
Комисија је записнички спровела јавно отварање понуда дана 07.04.2017. године,
након чега је приступила стручној оцени понуде и сачинила дана 11.04.2017. године
Извештај у коме је констатовала следеће:
1) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су добра – Електрична енергија, ознака из општег речника
набавке: електрична енергија – 09310000, за период од 12 месеци од дана закључења
уговора и то за период од 28.04.2017. године до 28.04.2018. године.
2) ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕДМЕТНУ
ЈАВНУ НАБАВКУ

Предметна јавна набавка планирана је у плану набавки на позицији конта 421211.
3) ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи: 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.
4) ЕВЕНТУАЛНА ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНА НАБАВКИ СА
ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
Нема одступања.
5) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ДОСТАВИЛИ ПОНУДЕ
Благовремено тј. до дана 07.04.2017.године до 10:00 сати, пристигле су понуде:
Ред.
бр.

1.

Број под
којим је
понуда
заведена
404-1438/2017-05

Назив понуђача

Датум пријема
понуде

„JП ЕПС Београд“

06.04.2017.год.

Време
пријема
понуде
(часова)

Неблаговремено пристиглих понуда није било.
6) ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ И РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ:
Није било таквих понуда.
7) НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖЕН ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Начин примене методологије пондера је најнижа понуђена цена.

-

Понуђач „ЈП ЕПС Београд“ Д.О.О. Београд, Царице Милице бр. 2, Београд, је
доставио понуду бр. 18.01-171129/1-17 од 31.03.2017. године и иста је заведена
под бр. 404-143-7/2017-05 дана 06.04.2017. године.

Укупна понуђена цена из понуде је: 940.418,14 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом:
1.128.833,34; рок и место испоруке је сваки дан од 00:00 до 24:00 на свим мерним
местима Наручиоца; рок важења понуде је 60 дана; рок и начин плаћања је 15 дана по
пријему фактуре.

Комисија наручиоца после стручне оцене понуда констатује да је понуђач „ЈП
ЕПС Београд“ Д.О.О. Београд, Царице Милице бр. 2, Београд, понудио најнижу
цену и како је иста оцењена као прихватљива предлаже се избор овог понуђача за
доделу уговора о јавној набавци мале вредности ЈНМВ 3/2017, електрична
енергија.
Одговорно лице наручиоца, директор Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија је
прихватио предлог Комисије за јавну набавку, те доноси одлуку као што је речено у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од
5 дана од дана обавештења Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и
интернет адреси анручиоца, сходно одредбама члана 149. став 6. ЗЈН.
За Наручиоца, Директор

______________________
Кресоја Јелена

