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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Финансијског плана, Плана набавке за 2018. годину и Извештаја о стручној оцени
понуда број: 3599-410 од 29.03.2018. године, доносим следећу:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР по критеријуму најниже понуђене цене, у поступку Јавне набавке
мале вредности бр.1.1.12 добара, Електрична енергија , према називу и ознаци из општег речника
набавки 09310000, следећем понуђачу:

ЈП ЕПС БЕОГРАД, Царице Милице бр.2, 11000 Београд. Укупна вредност уговора износи:
2.653.450,00 динара (без ПДВа)

О б р а з л о ж е њ е:

На основу Одлуке директора Научног института за ветеринарство, бр.2742-410 од 16.03.2017,
покренут је поступак јавне набавке мале вредности добaра Eлектричн енергија, према називу и
ознаци из општег речника набавки 09310000, ради закључења уговора о јавној набавци.
Редни број јавне набавке у плану набавки је 1.1.12
Процењена вредност јавне набавке је 3.000.000 динара/без ПДВ/
Дана 28.03.2017. године, Комисија која је формирана Решењем директора, извршила је јавно
отварање понуда и о томе сачинила за Записник који је уручен односно достављен понуђачима.
Позиву за подношење понуда одазвали су се следећи понуђачи, по наведеном редоследу:

1/2

Подаци из
понуде који су
одређени као
елементи
критеријума и
који се могу
нумерички
приказати

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив (име)/шифра
понуђача

743-410,
28.03.2018.
09:10

ЈП ЕПС Београд , Царице
Милице бр. 2, Београд

2.653.450,00 динара

Рок плаћања 15
дана

744-410,
28.03.2018.
09:11

PROENERGYBGD
doo,ВладимираПоповића 6,
Н.Београд

2.690.400,00 динара

Рок плаћања 15
дана

Понуђена цена и
евентуални попусти

Након јавног отварања благовремено достављених понуда Комисија је извршила преглед понуда
и констатовала следеће:
Понуде понуђача ЈП ЕПС БЕОГРАД“, Царице Милице бр.2, Београд, и PROENERGYBGD
d.o.o., Владимира Поповића бр.6, Н.Београде ,благовремене су , одговарајуће и прихватљиве.
Комисија за ову јавну набавку је као критеријум за оцењивање понуда применила критеријум
најниже понуђена цена.
Сагласно члану 105. став 2. тачка 7. Комисија је мишљења да се уговор о јавној набавци додели:
- ЈП ЕПС БЕОГРАД, Царице Милице бр.2, 11000 Београд
-

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Директор Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду прихватио je предлог
Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде и донео одлуку о додели уговора као у
диспозитиву .
ДИРЕКТОР
Проф.др.Мирослав Ћирковић
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права,
чију копију истовремено доставља Републичкој комисији
у року од 5 дана од дана објављивања
исте на Порталу јавних набавки.
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