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218.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА, ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,
ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ НАБАВКЕ 01/2019
ПРИХВАТА СЕ Извештај Комисије за јавну набавку мале вредности – набавка,
електричне енергије дел. бр. 217. од 06.3.2019. год.
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП ''ЕЛЕКТРО ПРИВРЕДА СРБИЈЕ''
БЕОГРАД, Царице Милице бр. 2. БЕОГРАД 11000, понуда број 18.01- 108241/1-19 од 26.2.2019.
године, а код Наручиоца је заведена под бројем 193. од 4.3.2019. године,
Укупно понуђена јединична цена за вишу тарифу је 7,45 динара/kwh, без ПДВ – а и 8,94
динара са ПДВ-ом.
Укупно понуђена јединична цена за за нижу тарифу је 4,72 динара/kwh, без ПДВ- а и
5,66 динара са ПДВ-ом.
Укупна планирна цена набавке електричне енергије без ПДВ- а: 281.812,90 динара, а са
ПДВ је 338.175,48 динара.
Уговор о јавној набавци са Понуђачем биће закључен у складу са чл. 112. став 2. тачка 5) и
чл. 113. Закона о јавним набавкама.
Образложење
Наручилац је дана, 12.02.2019. године, под дел. бр.134. донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке добара - набавка електричне енергије, ев.број: ЈНМВ Д - 01/2019.
Набавка је планирана у:
- Финансијском плану Гимназије за 2019. бр. 130. од 12.02.2019. конто у приходу 7911, конто
расхода 421211 Услуге за електричну енергију (редни број 1.9.).
- У Плану јавних набавки за 2019. год. у Гимназији ''Урош Предић'' Панчево – дел. бр. 133.од
12.02.2019. године, део: 1. добра, позиција 1.1. Набавка електричне енергије.
Укупна процењена вредност целе јавне набавке је 541.666,67 динара без ПДВ-а., односно
650.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
Јавно отварање понуда обављено је дана 05.3.2019. год. са почетком у 12:15 часова у
просторијама Гимназије ''Урош Предић'' Панчево, Игњата Барајевца бр. 5.

Комисија за јавну набавку обрзована је решењем дел. бр.134. од 12.2.2019. године у саставу
Грујичић Мила, дипломирани правник - председник комисије; Јовановић Биљана члан и Калапиш
Катерина, члан. Комисија је саставила Записник о отварању понуда бр.208. од 5.3.2019. год.
Комисија је у свом Записнику констатовала да је до крајњег рока за достављање понуда, тј.
до 5.3.2019. год. до 12:00 часова, на адресу Наручиоца пристигла и заведена пријемним штамбиљем
једна понуда и то понуда понуђача ЈП ЕПС Београд, Царице Милице бр. 2.
Комисија је у свом Записнику констатовала да неблаговремених понуда није било.
Комисија је у свом Записнику приликом отварања понуде констатовала следеће податке из
Обрасца понуде.
Подаци о понуди пре отварања (са коверта):
Р. бр.
1.

Дел. број под којим је понуда
заведена код Наручиоца
208.

Назив и седиште
понуђача/шифра Понуђача
ЈП ЕПС Београд, Царице
Милице бр. 02. Београд 11000.

Датум
пријема
4.3.2019.
године

Час пријема
8:35

Подаци о саджини документације из понуде:
Укупна јединична цена више тарифе, без ПДВ- а 7,45 динара/ kWh. и
са ПДВ-ом
Укупна јединична цена ниже тарифе, без ПДВ- а
са ПДВ-ом

8,94 динара / kWh
4,72 динара/ kWh. и
5,66 динара / kWh

Број понуде код Понуђача ЈП ЕПС Београд, Царице Милице бр. 2. 11000 БЕОГРАД:
18.01- 108241/1-19 од 26.2.2019. год.
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

1.

Понуђена јединична цена електричне енергије
без ПДВ- а поkWh. Цена обухвата цену ел.
енергије са 100% баласном одговорношћу у
складу са Законом о енергетици, набавку и
испоруку ел. енергије

2.

Понуђена јединична цена електричне енергије
са ПДВ- а по kWh.

3.

Рок испоруке

Рок испоруке добара је непрекидно 12 месеци
дана од датума утврђеног у уговору

4.

Рок важења понуде

45 дана

5.

Испорука

6.

Подизвођачи

Стална, свакодневна, од 00:00 – 24:00 часова за
све време важења уговора
____//___% од укупне вредности набавке који ће
бити поверен подизвођачу

7,45 динара / kWh без ПДВ-а виша тарифа
4,72 динара /1 КWh без ПДВ-а нижа тарифа
8,94 динара/1 КWh са ПДВ-ом виша тарифа
5,66 динара /1 КWh са ПДВ-ом нижа тарифа

7.

Да ли је понуђач обвезник ПДВ

(ДА)

НЕ

8.

Начин давања понуде

(а) самостално

Укупна цена целе набавке без ПДВ- а: Укупна цена целе набавке без ПДВ- а: 281.812,90 динара
(словима: двестаосамдесетједнахиљададосамстотинадванаестдинара и 90/100)
Укупна цена целе набавке са ПДВ- ом: 338.175,48 динара (словима: тристотинетридесетосамхиљада
стоседамдесетпетдинара 48/100)
Понуђач наступа самостално, тако да ни један проценат вредности набаке или део набавке, неће
бити поверен подизвођачу.
Комисија утврђује да су у конкурсној документацији били тражени само обавезни услови, и да
није био тражен ниједан додатни услов.
Понуђач је доставио сву тражену документацију, и део документацији који није био тражен,
тако да је доставио:
1) Образац бр. 1. конкурсне документације - Понуда, попуњен, потписан и потпис оверен
печатом;
2) Образац бр. 2 конкурсне документације - Структуре цене, попуњен, потписан и потпис оверен
печатом;
3) Образац бр. 3. конкурсној документацији - Модел уговора – попуњен, потписан и потпис оверен
печатом;
4) Образац број 5. у конкурсној документацији - Изјава о независној понуди попуњен, потписан и
потпис оверен печатом;
5) Образац број 6. у конкурсној документацији - Изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о
јавним набавкама (изјава понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и да понуђач нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде), попуњен, потписан и
потпис оверен печатом;
6) Образац бр. 7 Изјава о испуњености услова из члана 75. став 1. Закона попуњен, потписан и
потпис оверен печатом;
7) Изјаву о поступању Понуђача у складу са чл. 188. став 3. Закона о енергетици, од 26.2.2019. г.
8) Фотокопија Потврде о извршеном евидентирању Понуђача за ПДВ, од 12.1.2016.
9) Фотокопију Уверења Агенције за енергетику, Београд, да је на снази лиценца Понуђача за
обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом, издатог, 19.02.2019. год.
10) Фотокопију Изјаве о интернет адресама где се може проверити податак који се односи на
важност Лиценце
11) Фотокопија Лиценце за обављање енергетске делатности од 23.12.2015. год.
12) Фотокопију Изјаве о интернет адреси за информације о ликвидности Понуђача, од
17.12.2018.
13) Фотокопија Потврде НБС, Сектора за принудну наплату, о броју дана блокаде од 5.2.2019. год.
14) Фотокопија Потврде АПР да није регистрован поступак ликвидације или стечаја, од 20.12.2018.
15) Фотокопију Изјаве о интернет адресама где се може проверити да ли је Понуђач (предузеће)
у процесу стечаја или ликвидације, од 02.10.2017. год.
16) Фотокопија Изјаве ЈП Електропривреда Србије, на којим се адресама могу проверити подаци
да над Понуђачем није покренут поступак ликцидације, стечаја, о осталим огласима и
интернетадресама о упису у регистар понуђач, од 17.12.2018..
17) Фотокопије Потврде АД Електромрежа Србије о учешћу Понуђача на тржишту од 26.12.2017.
год.; 11.6.2018. год.; 3.12.2018. год.
18) Фотокопија потврде- референце, од 27.11.2018. год.
19) Фотокопија Референц листа, од 19.10.2018. год.
20) Фотокопија Податак о могућности достављања рачуна на е- mail адресу

У складу са чл. 79 став 5. Закона, Наручилац је у конкурсној документацији навео да понуђач
није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и
навео да је то доказ о поседовању лиценце.
Комисија је утврдила да је Понуђач уписан у Регистар понуђача код Агенције за привредне
регистре, а код Агенције за енергетику је уписан у Регистар снабдевача електричном енергијом
којима су издате лиценце.
Комисија је приликом стручне оцене једине пристигле понуде понуђача ЈП ЕПС Београд
Царице Милице бр. 2. 11000 БЕОГРАД констатовала да је иста благовремена, одговарајућа и
прихватљива, саценом по вишој тарифи од 7,45, дин/1 КWh. без ПДВ- а, односно 8,94 са ПДВом, и по нижој тарифи са 4,72 дин/1 КWh. без ПДВ-а, односно 5,66 са ПДВ-ом,
укупно понуђеном ценом за електричну енергију у износу од 281. 812,90 динара без урачунатог
ПДВ- а. и 338.175,48 са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора је ''најнижа понуђена цена''.
Комисија је након стручне оцене понуда приступила рангирању благовремених, одговарајућих и
прихватљивих понуда применом критеријума ''најниже понуђена цена'' и утврдила да је достављена
само једна понуда и да је она благовремена, прихватљива и одговарајућа, и да заузима прво место на
ранг листи:
Р. бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
ЈП ЕПС БЕОГРАД Царице Милице бр. 2.
1.
11000 БЕОГРАД

Понуђена цена
7,45 динара / kWh без ПДВ-а виша тарифа
4,72 динара /1 КWh без ПДВ- а нижа тарифа
8,94 динара/1 КWh са ПДВ-ом виша тарифа
5,66 динара /1 КWh са ПДВ-ом нижа тарифа

Директор Гимназије ''Урош Предић'' Панчево на основу члана 108. Закона о јавним набавкама
доноси Одлуку о додели уговора Понуђачу ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД, Царице
Милице бр. 2. 11000 Београд која је благовремена, одговарајућа и прихватљива, са 7,45 динара /
kWh без ПДВ-а виша тарифа и 4,72 динара /1 КWh без ПДВ- а нижа тарифа, која цена је нижа
од процењене вредности.
Понуђач ЈП ЕПС БЕОГРАД, Царице Милице бр. 2. 11000 Београд је навео да ће набавку
извршити самостално.
Након састављања Извештаја о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће
податке о предметној јавној набавци.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Нававка добара: Набавка електричне енергије

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
БЕЗ ПДВ-а ПО KWh.

7,45 динара / kWh без ПДВ-а виша тарифа
динара /1 КWh без ПДВ- а нижа тарифа

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
СА ПДВ-ом ПО KWh.

8,94 динара/1 КWh са ПДВ-ом виша тарифа

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(без ПДВ-а) у односу на прошлогодишњу
потрошњу
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(са ПДВ-ом) у односу на прошлогодишњу
потрошњу

281. 812,90 динара, без ПДВ-а

ЈНМВ Д 01/2017

5,66 динара /1 КWh са ПДВ-ом нижа тарифа

338.175,48 динара, са ПДВ-ом

4,72

Директор Гимназије ''Урош Предић'' Панчево, прихватио је Извештај о стручној оцени понуда
Комисије за јавну набавку, па је донео Одлуку као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач који има интерес за доделу уговора у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (подносилац захтева).
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска
институција, јавни правобранилац и градски надзорник. У случају подношења захтева од стране
ових органа, сходно се примењују одредбе које се примењују за подносиоца захтева осим одредаба
које се односе на плаћање таксе и трошкова поступка.
ДИРЕКТОР
Гимназије ''Урош Предић'' Панчево
Зорица Помар
Доставити:
- Портал јавних набавки
- Интернет страница Наручиоца

