Адреса

ОШ”Десанка Максимовић”
Општина Горњи Милановац
Милутина Тодоровића – Жице
бр.10

Број одлуке

1597

Наручилац
Место

Датум

Горњи Милановац

11.12.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15
и 68/15), директор Основне Школе ''Десанка Максимовић'' из Горњег Милановца, доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за набавку добара – набавка електричне енергије за потпуно
снабдевање за потребе Основне школе ''Десанка Максимовић'' из Горњег Милановца у
2019. години, понуђачу ЈП ЕПС Београд , ул. Царице Милице бр. 2., 1100 БЕОГРАД, који је
доставио понуду бр. 18.01-605415/1-18 од 3.12.2018. године.
Образложење
Наручилац је дана 27.11.2018. године донео одлуку о покретању јавне набавке мале
вредности добра електричне енергије за потпуно снабдевање за потребе Основне школе
''Десанка Максимовић'' из Горњег Милановца у 2019.години. С обзиром на то да је
поступак јавне набавке мале вредности, наручилац је позив за подношење понуда објавио
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 30.11.2018. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом:
1) предмет јавне набавке:
електрична енергија за потпуно снабдевање за потребе
Основне школе ''Десанка Максимовић'' из Горњег Милановца у 2019. години.
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра:
09310000- Електрична енергија.
2) подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
За предметну набавку средства су планирана Планом набавки за 2018.годину и Предлогом
Финансијског плана наручиоца за 2019. годину - конто : 4212.
процењена вредност јавне набавке:
* 1.416.666,00 динара без пдв-а

3) oсновни подаци о понуђачима
Назив понуђача
ЈП ЕПС Београд

Адреса понуђача

Ул. Царице Милице
1100 БЕОГРАД

бр.

Општи подаци

2., ПИБ:103920327
МБ :20053658

4) понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Понуђач

нема

Разлози за одбијање понуда
нема

Цена без пдв-а
нема

5) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: /
6) начин примене методологије доделе пондера:

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Назив и адреса понуђача
Понуђена цена Понуђена цена
без пдв-а
са пдв-ом
669.419,40
1. ЈП ЕПС Београд , Ул. Царице Милице бр. 2.,
803.303,28
1100 БЕОГРАД
Уговор се закључује на износ процењене вредности.

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 предлаже да се понуђачу: ЈП ЕПС Београд, ул. Царице Милице бр. 2., 1100
Београд, додели уговор за предметну јавну набавку, будући да испуњава све услове дате
Законом и конкурсном документацијом.

Одговорно лице наручиоца је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели
уговора којом се додељује уговор понуђачу: ЈП ЕПС Београд , ул. Царице Милице бр. 2.,
1100 Београд.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о додели уговора повређена права, може
да покрене поступак за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања ове Одлуке на
Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки. Уз поднети захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 60.000 динара на
текући рачун Буџета Републике Србије бр.840-30678845-06; шифра плаћања: 153 или 253;
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ,
__________________________
( Емина Ђурић)

