Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
ЈП Ћићевац
ул.Карађорђева, број 106 Ћићевац
Број:250-11/2015
Датум:13.11.2015.године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 250-10/2015 од 13.11.2015.године, Директор
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку мале вредноти-набавка добра, број 12/2015, Уговор за јавну набавку мале
вредноти-набавка добра број 12/2015, „Јавна набавка електричне енергије“, додељује се
понуђачу ''ЕПС Снабдевање'' Београд, ул. Царице Милице бр.2, Београд, број понуде 18-0129661/1-15 од 30.10.2015. год
О б р а з л о ж е њ е
Наручилац је дана 21.10.2015.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности –набавка доара, број 250-2/2015.
Позив за подношење понуда објављен је на Сајту општине Ћићевац и на Порталу Управе
за јавне набавке под шифром 877777, дана 22.10.2015. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
од 10.11.2015.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила
Извештај о стручној оцени понуда број 250-10/2015 од 13.11.2015.године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1)Наручилац: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу ЈП Ћићевац, , улица Карађорђева,
број 106, Ћићевац.
2)Предмет јавне набавке су радови - Јавна набавка електричне енергије :
-Позив за подношење понуда објављен је на Сајту општине дана и на Порталу Управе за јавне
набавке под шифром 877777, дана 22.10.2015. године.
-Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Карађорђева број 106 у
Ћићевцу, дана 22.10.2015.године са почетком у 13.30 часова, од стране Комисије за
јавну
набавку формиране Решењем Наручиоца број 250-3/2015 од 21.10.2015.године.
3)Подаци из Плана набавки који се односе на предмет јавне набавке:
Врста поступка:Јавна набавка добра-ЈН мале вредности.
Извор финансирања:Средства за ову јавну набавку обезбеђена су у буџету општине
Ћићевац.
Економска класификација: 421211.
Позиција у плану набавки:Табела 1, одељак -добра, редни број у Плану набавки је 2
4)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је: 4.583.333,00 динара;
5)Евентуална одступања од Плана набавки са образложењем
6)Ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим Наручиоцем у складу са
чланом 50. Закона о јавним набавкама навести основне податке о том Наручиоцу.
Наручилац јавну набавку спроводи самостално.
7)Основни подаци о понуђачима
У року за подношење понуда Наручиоцу је достављена једна благовремена понуда.

понуда заведена
назив или шифра понуђача
датум пријема
час
број под којим је
понуда заведена
назив или шифра понуђача
датум пријема
час
250-8/2015
''ЕПС Снабдевање'' Београд
05.11.2015.год
11.30
8)Стручна оцена понуда:
Комисија је на самом отварању понуда без присуства овлашћених представника Понуђача
прочитала јединичне цене понуда, као и остале податке из понуде. Комисија је проверила
јединичне цене и констатовала да су јединичне цене Понуђача исправне.
Даљим прегледом достављених понуда Комисија је утврдила да за понуду ''ЕПС Снабдевање''
Београд не постоје разлог из чл.106. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 68/2015) за
одбијање достављене понуде, тако да је достављена понуда одговарајућа и прихватљива и
оцењује се и рангира на основу примене критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за
подношење понуда и конкурсној документацији.
Остале понуде понуђача нису прихватљиве . Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и
разлози за њихово одбијање:
Бр. под којим је
Подносилац понуде
понуда заведена
-

Разлози за одбијање понуде
-

9)Начин примене методологије
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена
Ранг листа понуђача сачињена на основу примене критеријума најнижа понуђена цена.
Прихватљиве понуде: три
Назив понуђача

Понуђена цена
(без ПДВ-а)

''ЕПС Снабдевање'' Београд

1.991.304,27

Понуђена
цена
(без ПДВ-а)
са попустом
2.391.183.08

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача

''ЕПС Снабдевање'' Београд, ул. Царице Милице бр.2, Београд
и предлаже наручиоцу његов избор.
10)Понуђач ''ЕПС Снабдевање'' Београд јавну набавку извршава самостално без подизвођача.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана њеног
пријема.
Доставити:
1.Понуђачу
2.Архиви,
3.Техничкој служби
Директор,
Дирекције за грађевинско земљиште
и изградњу ЈП Ћићевац
.....................................................
Бојан Бошковић

