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На основу чл.108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/12,14/15
и 68/15) као и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 132 од 23.4.2020.год, директор ОМШ
„Предраг Милошевић“у Књажевцу, дана 23.4.2020.године доноси следећу:

ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара, набавка
електричне енергије за потпуно снабдевање, бр. ЈН 1/2020

1.Уговор о јавној набавци мале вредности, набавка добара, набавка електричне енергије за
потпуно снабдевање додељује се понуђачу „Јавно предузеће електропривреда Србије“
Београд, са седиштем у улици Царице Милице бр.2, 11000 Београд.
2.Одлуку доставити понуђачу „Јавно предузеће електропривреда Србије“ Београд, адреса
за пријем поште Макензијева бр.37, 11000 Београд.

Образложење
На јавни позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности,
набавке добара, набавка електричне енергије, бр. 125 од 13.4.2020.године, објављеног на
Порталу јавних набавки истог дана, понуду је поднело једино „Јавно предузеће
електропривреда Србије“Београд.
Понуда је била благовремена, а неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку мале
вредности је приступила стручној оцени понуда и о истој сачинила Извештај бр.132 од
23.4.2020. године.

У Извештају о стручној оцени понуда бр.132 од 23.4.2020.године, Комисија је
констатовала следеће:
Предмет јавне набавке
Ознака из општег речника набавке
Процењена вредност јавне набавке

Набавка електричне енергије
09310000
760.000,00 без ПДВ - а

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најниже понуђене цене

Назив/име понуђача
ЈП „Електропривреда
Србије“Београд

Понуђена цена без ПДВ - а
484.810,24 динара, односно
5,96 дин/kwh

Понуђена цена са ПДВ - ом
581.772,29 динара, односно
7,152 дин/кwh

5. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, једина
пристигла благовремена понуда понуђача ЈП „Електропривреда Србије“Београд, са
понуђеном укупном ценом 484.810,24динара, односно 5,96 дин/kwh без ПДВ – а, односно
581.772,29 динара, односно 7,152 дин/кwh и предлаже наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач извршава набавку без помоћи подизвођача.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке добара
мале вредности о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења
донело одлуку о избору најповољније понуде којом се понуда бр.18.01-189681/1-20 од
14.4.2020. године, заведена под дел. бр.130 од 23.4.2020.године, понуђача „ЈП
ЕПС“Београд, бира као најповољнија за набавку електричне енергије.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту
права у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке.

Директор школе
___________________________
Снежана Драгићевић Живковић

