Основна школа „Младост“ Пригревица
Вука Караџића бр.6/а
Број : 26/7
Дана: 21.03.2016.године
ПРИГРЕВИЦА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС „
бр.124/12,14/15,68/15) директор ОШ „Младост“ Пригревица доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
набавка и испорука електричне енергије,РЕДНИ БРОЈ 3/2016

УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА набавка и испорука електричне
енергије за потребе Основне школе „Младост“ Пригревица, ДОДЕЉУЈЕ се понуђачу,
EPS SNABDEVANJE d.o.o., MAKENZIJEVA 37, BEOGRAD.
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 је дана 18.02.2016. године донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке мале вредности бр.3/2016 добра- набавка и испорука електричне енергије .
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца , дана 07.03.2016.године. Рок за подношење понуда је
био до 17.03.2016.године до 10 часова.
Благовремено, односно до 17.03.2016. године до 10 часова примљенa је jedna понуда, и то
по следећем редоследу:
Р.
Бр.
1.

Број под којим је
понуда заведена
46

Назив и седиште понуђача/шифра
понуђача
EPS SNABDEVANJE, MAKENZIJEVA
37, 11111BEOGRAD

Датум
пријема
15.03.2016.

Час
пријема
10,20

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број : 26/5 од 17.03.2016.године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 18.03.2016.године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: Предмет јавне
набавке бр.3/2016 су добра- набавка и испорука електричне енергије. Назив и
ознака из општег речника набавке:09310000 -Електрична енергија.
Процењена вредност јавне набавке: 791.667 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора:најниже понуђена цена.
Понуде које су одбијене: све понуде су прихватљиве.

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
Р.
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
Бр.
1. EPS SNABDEVANJE, MAKENZIJEVA 37, 11111BEOGRAD

Понуђена цена безПДВ-а
486.850,08 динара

Понуђач којем се додељује уговор:
Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача : EPS SNABDEVANJE
d.o.o., MAKENZIJEVA 37,BEOGRAD , те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки, на начин предвиђен чланом 149. Закона о јавним набавкама.
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