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Наручилац

Нишавски управни округ Ниш

Адреса

Страхињића Бана бб

Место

Ниш

Број одлуке

920-021-02-5/2016-02

Датум

08.02.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015),
начелник Нишавског управног округа Ниш доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
На основу Записника о отварању понуда бр.920-021-02-3/2016-02 и Извештаја о стручној оцени
понуда бр. 920-021-02-4/2016-02 Одговорно лице наручиоца додељује уговор:
понуђачу „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ Д.О.О. ул. Мекензијева 37, 11000 Београд

Образложење
Наручилац је дана 19.01.2016. године донео Oдлуку о покретању поступка за јавну набавку добраелектрична енергија бр. 920-021-02-1/2016-02 а за потребе Наручиоца, Нишавског управног округа Ниш.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за прикупљање понуда и Конкурсну
документацију дана 19.01.2016. године на Порталу Управе за јавне набавке- www.portal.ujn.gov.rs и на
интернет страници Нишавског управног округа www.nis.okrug.gov.rs
Наручилац је упутио, путем поште, позив и конкурсну документацију следећим потенцијалним
понуђачима: ЕПС Снабдевање Д.О.О. дана 20.01.2016. год.
Због измене конкурсне документације продужен је рок за подношење понуда на 08.02.2016 до 12 сати.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је дједна понуда.
Благовремено су пристигле понуде следећих понуђача:

Број под којим је
понуда заведена
920-021-02/2016-02/I

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема

„ЕПС Снабдевање“ Д.О.О., ул. Мекензијева бр. 37,
11000 Београд

01.02.2016.
год.

Час
10:30

Неблаговремено није стигла ни једна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија је приступила стручној оцени приспелих
понуда и сачинила извештај о истој.
У Извештају о стручној оцени понуда број 920-021-02-4/2015-02 од 30.01.2015. године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:
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1) Подаци о јавној набавци:
Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке:
Редни број јавне набавке:

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):

Електрична енергија
1.1.2/2016
1.500.000,00 динара (активна електрична
енергија плус трошкови приступа и коришћења
система за дистрибуцију електричне енергије и
др.)
559.608,34 динара (активна енергија)

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):

671.530 ,00 динара

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а):

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене као неодговарајуће и разлози за
њихово одбијање: нема
3) Називи односно имена понуђача чије су понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве:

Понуђач „ЕПС Снабдевање“ Д.О.О. је доставио све што је тражено конкурсном документацијом:
Образац бр. 1- (попуњен, потписан и оверен образац понуде)
Укупна вредност понуде : 559.608,34 динара
Рок за одложено плаћање: 15 дана
Рок важења понуде
: 30 дана
Образац бр. 2-(потписана и оверена изјава о испуњености услова из чл. 75.и 76. Закона).
Образац бр.3-(потписана и оверена изјава о прихватању свих услова из позива и конкурсне
документације
Образац бр. 5-(потписан и оверен образац изјаве о независној понуди)
Образац бр. 6-(попуњен, потписан и оверен Модел уговора)
Понуђач понуду подноси самостално.
Понуда понуђача „ЕПС Снабдевање“ Д.О.О оцењена као благовремена, одговарајућа и
прихватљива.

1.

Како је критеријум за оцењивање понуда најнижа понуђена цена, на основу раније изнетих чињеница,
комисија предлаже одговорном лицу да понуђачу „ЕПС Снабдевање“ Д.О.О. као најповољнијем понуђачу,
додели уговор.
Комисија:
* Предраг Стојановић, председник
*

Зорица Вукадиновић, дипл. Правник

*

Томислав Ивковић, члан
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Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније
понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора:

Уговор за јавну набавку: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
се додељује понуђачу
„ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ Д.О.О., ул. Мекензијева бр. 37, 11000 Београд
Понуда понуђача је заведена, код наручиоца, под бројем 920-021-03/2016-02-II
Вредност Понуде је 559.608,34 динара без ПДВ-а.
Са изабраним понуђачем склопити уговор у складу са Законом.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу
јавних набавки.

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
НАЧЕЛНИК
Др Александар Цветковић
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