
Предшколска установа ''Бамби'' Кула 

Кула, Ј. Крамера 19, 

тел/фах 025-722-139,723-631 

Бр. Дел II-10/17 

Датум: __15.03.2017.__ 

 

 

      На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), и извештаја о стручној оцени понуда бр._ II-9/17_ од 15.03.2017. године, 

директор установе доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

у поступку јнмв 1/17 – набавка ел.енергије са потпуним снабдевањем 

 

Додељује се уговор за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 1/17 – ел.енергија за 

потпуно снабдевање за потребе п.у. „Бамби“ Кула , понуђачу ЈП ЕПС Београд.  

 

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :  

 

ЈП ЕПС БЕОГРАД, ул.Царице Милице бр. 2 Београд, 

 МБ 20053658,  ПИБ 103920327 

 укупна понуђена цена : 1.880.477,94 динара без ПДВ-а, односно 2.256.573,53 динара са 

ПДВ-ом.  

Важење понуде : 30 дана од дана отварања, самостално подноси понуду.  

Период важења уговора : од марта 2017. године до марта 2018.године.  

 

Наручилац је дужан да објави Одлуку у року од 3 дана од дана доношења на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

        1. Наручилац је дана 28.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности за набавку електричне енергије за потпуно снабдевање према 

Техничкој спецификацији. 

Наручилац је примио 1(једну) понуду: 

1) Понуда од понуђача  ЈП ЕПС Београд 

 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда за предметну 

набавку дана 13.03.2017.године у 12.15 часова. Понуђач није био присутан. 

Комисија за јавну набавку је дана 15.03.2017. године саставила Извештај о стручној оцени 

понуда у коме је констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке мале вредности: набавка добара – електричне енергије са 

потпуним снабдевањем; 

2. Назив и ознака из ОРН 09310000-електрична енергија 

3. Процењена вредност јнмв износи 4.000.000,00 без пдв-а  

односно 4.800.000,00 са пдв-ом 



4. Примљена  понуда је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

5. Критеријум за избор понуде јесте најнижа понуђена цена (уз испуњеност општих и 

посебних услова из позива). 

6. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда – 

нема. 

Ранг листа понуђача:  

           Назив понуђача                                          цена без пдв-а                          цена са пдв-ом 

1. ЈП ЕПС Београд  

ул . Царице Милице 2                               1.880.477,94                               2.256.573,53 

 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом 

о енергетици. Цена не обухвата: трошкове приступа дистрибутивном систему електричне 

енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача и акцизу за утрошену 

електричну енергију. Горе поменути трошкови ће се фактурисати сваког месеца на основу 

обрачунских величина за места примопредаје купца. 

 

Одговорно лице наручиоца доноси одлуку за избор понуђача сходно предлогу који је 

доставила комисија за јавне набавке а који се односи на следеће: 

Да понуда понуђача ЈП ЕПС Београд као једина приспела понуда задовољава све тражене 

захтеве из позива. 

У смислу члана  112 став 2. Тачка 5. ЗЈН, уговор о јавној набавци се може закључити и пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

Поука о правном леку:  Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте према чл 149. ЗЈН. 

 

 

 

                                                                            Директор установе 

 

                                                                             ________________ 

 

         

 


