Деловодни број: 034-36/5-2018
Дана: 13.03.2018.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 i
68/2015), директор Гимназије са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“ доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР за јавну набавку добара – електрична енергија за потпуно снабдевање СЕ
ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЕПС снабдевање доо Београд, понуда број 034-36/2-2018 од 09.03.2018.
године.
Образложење
Наручилац је дана 22.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности бр. 034-30/2-2018, за јавну набавку добара: Електричне енергије за потпуно
снабдевање (ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија).
Наручилац је дана 28.02.2018. године објавио Конкурсну документацију са позивом за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
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. 034-36/4-2018 од
13.03.2018. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
1) Врста предмета јавне набавке:

Добра

×

Услуге
Радови
2) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке

Електрична енергија за потпуно снабдевање
1/2018

1.332.000,00 динара
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

Подаци из плана набавке који се
односе на предмет набавке

- тачка 1.1.1 Плана јавних набавки за 2018. годину

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)

521.400,00 динара

Укупан број поднетих понуда:

1

Назив/име понуђача
Благовремене понуде
1.

ЕПС снабдевање доо Београд

Неблаговремене понуде
-

Укупан број понуда је 1

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
нема
Критеријум за оцењивање понуде је:
У складу са чланом 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама критеријум за избор
најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Ранг листа
Рбр
Назив понуђача
1.
ЕПС снабдевање доо Београд

Понуђени износ без ПДВ
521.400,00 динара

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: ЕПС снабдевање доо Београд
1. Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је понуда понуђача ЕПС снабдевање
доо Београд доо најповољнија и предложила наручиоцу - директору установе њен избор.
2. Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора
којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ЕПС снабдевање доо
Београд понуда број 034-36/2-2018 од 09.03.2018. године
Одлуку доставити понуђачима у року до два дана од дана доношења.
Директор Установе:
__________________________
мр Чикош Пајор Гизела
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети
захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
пет дана од дана пријема исте.

