РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Основна школа ''Десанка Максимовић''
Број:93/2015
Датум: 02.02.2015. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Тел.032-727-010
Email:osdmaksimovic@open.telekom.rs
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 124/12) и на основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр.90 од
30.01.2015.године, за јавну набавку мале вредности број 1/2015- набавку електричне
енергије за потребе Основне школе ''Десанка Максимовић'', в.д. директор школе, донео
је:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
број ЈН 1/2015- набавка електричне енергије
Додељује се Уговор о јавној набавци мале вредности број ЈН 1/2015- набавка
електричне енергије за потребе Основне школе ''Десанка Максимовић'', понуђачу ЕПС
Снабдевање д.о.о. Београд, ул.Царице Милице бр.2, понуда бр. 18-01-1323/1-15 од
22.01.2015. године, заведена код наручиоца под бројем: 38/2015 од 27.01.2015.године.
Понуда понуђача ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, ул.Царице Милице бр.2. из
Конкурсне документације, број: 18-01-1323/1-15 од 22.01.2015. године, саставни је део
Одлуке.
Образложење
Наручилац је донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности
и то набавку електричне енергије, број.11/2015 од 16.01.2015.године и објавио позив у
свему као у конкурсној документацији број 13/2015 од 16.01.2015.године, која је
објављена на интернет страници наручиоца и на Порталу за јавне набавке.
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1. Назив наручиоца: Oсновна школа''Десанка Максимовић''
2. Адреса наручиоца: место: Горњи Милановац, ул. Милутина Тодоровића-Жице
бр.10.
3. Редни број јавне набавке :1/2015.
4. Предмет ЈНМВ је набавка добара и то: електричне енергије за потребе
објеката Основне школе ''Десанка Максимовић'' у Горњем Милановцу.
Назив и ознака из Општег речника набавки: 09310000 – Електрична енергија
5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности,
6. Подаци о ЈН из плана набавки: Предметна јавна набавка мале вредности у
Плану набавки за 2015.годину води се под бројем: 1/2015. За набавку
електричне енергије планирана су средства у Финансијком плану ОШ” Десанка
Максимовић “ Горњи Милановац за 2015 годину и Плану јавних набавки:
економска класификација 42121.
7. Процењена вредност ЈНМВ је: 1.333.333,00 динара без обрачунатог пореза на
додату вредност.
8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о
отварању понуда број: 89/2015 од 30.01.2015. године, Комисија за јавну набавку (даље:
Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр.90. од 30.01.2015.
године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Поступак јавне набавке мале вредности покренут је одлуком број.11/2015 од
16.01.2015.године.
- Рок за доношење одлуке о додели уговора: 02.02.2015. године.
- Рок за закључење уговора: Наручилац закључује уговор о јавној набавци са
понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права.
2. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из рачуна за
претходну годину, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту.
- Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Закном
о основама система образовања и васпитања и Правилника који регулишу школско
законодавство.
3. Одступања од плана набавки са образложењем:
Нема одступања.
4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности:
Предметна јавна набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности из
разлога што је процењена вредност јавне набавке нижа од вредности утврђене
законом, односно од 3.000.000,00 динара.
5. У поступку јавне набавке мале вредности: учествовало је 2 понуђача.
6.Основни подаци о понуђачима:
Р.
бр.
1.

Назив и седиште понуђача/
шифра понуђача
ЕПС Снабдевање д.о.о.
Београд, ул.Царице Милице
2. ДОО ВУКОВИЋ 1967
21203 ВЕТЕРНИК,
Новосадски пут бр.106
3. /

Назив и седиште понуђача
Назив и седиште
из групе понуђача
подизвођача
/
/
/

/

/

/

7. Критеријум за доделу уговора:
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЈЕ НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
8. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Р.
бр.

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача

Понуђена цена

ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, ул.Царице Милице бр.2.
1.

2.

529.472,25 без ПДВ-а
635.545,35 са ПДВом

11000 Београд

544.663,05 без ПДВ-а

ДОО ВУКОВИЋ 1967

653.595,66 са ПДВом

21203 ВЕТЕРНИК , Новосадски пут бр.106

9. Понуђач којем се додељује уговор:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ број 124/12), а у складу са стручном оценом понуда по критеријуму најниже
понуђене цене, комисија је предложила наручиоцу доношење одлуке о додели уговора
и закључењу уговора о јавној набавци добара – електричне енергије за потребе
објеката Основне школе ''Десанка Максимовић'' у Горњем Милановцу, са понуђачем
ЕПС Снабдевање д.о.о. , Београд, ул.Царице Милице бр.2. чија је понуда бр. 18-011323/1-15 од 22.01.2015. године , оцењена као исправна, прихватљива и најповољнија
у поступку јавне набавке мале вредности.
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
На донету Одлуку може се поднети наручиоцу Захтев за заштиту права у року од
5 дана од дана пријема исте, сагласно члану 149. Закона о јавним набавкама.
Доставити:
- свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.
В.Д.ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ,
__________________________
( Дарко Вранић)

