
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА «ПЧЕЛИЦА»
Апатин, Блок 112 
Број: 49/2016 
Дана, 02.02.2016. године 
АПАТИН

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), директор ПУ „Пчелица'2 3 4 5 Апатин, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА -

набавка и испорука електричне енергије за потребе ПУ „Пчелица"' Апатин, Блок 112, ул. Блок 112
Редни број -  1.1.1/2016

Уговор за јавну набавку добара бр. 1/2016 (1.1.1) -  набавка и испорука електричне енергије за 
потребе ПУ „Пчелица" Апатин. Блок 112, ул. Блок 112 додељују се ДОО „ЕПС Снабдевање“, ул. 
Макензијева бр. 37, Београд.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац ПУ „Пчелица“ Апатин је спровела поступак јавне набавке -  бр. 1.1.1/2016 -  набавка 
и испорука електричне енергије за потребе ПУ „Пчелица“ Апатин, Блок 1 12, ул. Блок 112, а на основу 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 24/2016.

У смислу члана 57. Закона, дана 18.01.2016. године позив за подношење понуда је објављен на 
Порталу јавних набавки и интернет страници установе. Рок за подношење понуда је био до 29.01.2016. 
године до 12,00 часова.

На основу јавног позива, благовремено је пристигла понуда понуђача ДОО „ЕПС Снабдевање" 
из Београда, ул. Макензијева бр. 37.

Поступак отварања понуда вођен је дана 29.01.2016. године. На основу члана 104. став 6. 
Закона, записник о отварању понуда достављен је понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда.

Након отварања понуда, приступило се сручној оцени понуде и сачинио извештај о њој.

У извештају о стручној оцени понуде, бр. 47/2016 од дана 01.02.2016. године, констатовано је
следеће:

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке
• Предмет јавне набавке -  добра -  набавка и испорука ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
• Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 -  електрична енергија
• Процењена вредност јавне набавке: 1.350.000,00 динара без ПДВ

2. Основни подаци о понуђачима -  у поступку јавне набавке учествовао је понуђач:
1. ДОО „ЕПС Снабдевање"*, ул. Макензијева бр. 37. Београд

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда -  нема.

4. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се на основу критеријум најниже понуђене цене

5. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
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Рб Назив понуђача Понуђена цена
без ПДВ -  а

Понуђена цена 
са ПДВ -  ом

1. ДОО „ЕПС Снабдевање“, ул. Макензијева бр. 
57, Београд

631.116,00 динара 757.339,20 динара

Понуђена цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са 
Законом о енергетици.

Цена не обухвата: трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, 
трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача ел.енергије и трошкове акцизе. Наведени трошкови ће се, у оквиру рачуна, 
фактурисати Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз 
примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за 
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у 
"Службеном гласнику РС".

6. Назив понуђача коме се додељује уговор
После стручне оцене, констатује се је понуда понуђача: ДОО „ЕПС Снабдевање“ из Београда 

прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачке 33) Закона о јавним набавкама.
На основу горе изнетог, директор је одлучио као у изреци ове одлуке.
У смислу члана 112. став 2. тачка 5. Закона, 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 захтев за заштиту права у 
року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 
149. Закона.

Мандић Биљана, проф! педагогије

'  4 ТУ .
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