Наручилац:Прва основна школа краља Петра II Ужице
Ул.Димитрија Туцовића 171
ЈНМВ број 1/2020
Број :02-104/2
19.02.2020.године
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ( СЛ. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 I 68/2015) и
Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда за јавну набавку електричне енергије број 02104/1од 19.02.2020.године Директор Прве основне школе краља Петра II Ужице доноси

Одлуку о додели уговора
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије
број 1/2020
Додељује се уговор о јавној набавци – електричне енергије понуђачу Јавно Предузеће
„Електропривреда Србије“ Београд са седиштем у Београду –Улица Балканска бр 13,
матични број 20053658 ПИБ 103920327 са укупном понуђеном ценом за планирану
потрошњу киловат часова електричне енергије у износу од 662.485,30 динара без ПДВ-а,
односно 794.982,36 динара са ПДВ-ом.
О БРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуком о покретању поступка за набавку добара – електрична енергије од 05.02.2020. године,
наручилац Прве основне школе краља Петра II Ужице, Улица Димитрија Туцовића 171, покренула је поступак
јавне набавке електричне енергије, број поступка у Плану јавних набавки 1/2020
Јавна набавка спроведена је у поступку јавне набавке мале вредности по позиву упућеном
понуђачима који је објављен на порталу управе за јавне набавке дана 07.02.2020. године и на интернет
страници наручиоца www.prvaskola.edu.rs. Наручилац није у року за подношење понуда мењао конкурсну
документацију.
Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца , канцеларији Директора школе који
се налазе на адреси Ужице, Улица Димитрија Туцовића 171, дана 18.02.2020. године од стране Комисије за
јавну набавку формиране решењем Директора Школе број 02-89/2 дана 05.02.2020. године .
У остављеном року из конкурсне документације за достављање понуда , до дана 18.02.2020. године
до 1200 пристигла је једна понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и о томе
саставила извештај.
У Извештају о стручној оцени понуда број 104/1од
констатовала следеће:

19.02.2020.године Комисија за јавне набавке је

1. Предмет јавне набавке

Врста предмета јавне набавке : набавка добара електрична енергија за потребе Школе, који се налазе на
адреси Прве основне школе краља Петра II Ужице, Улица Димитрија Туцовића 171 и издвојених одељења
школе у Качеру и Стапарима ОРН 09310000- електрична енергија
2. Процењена вредност јавне набавке
Укупна процењена вредност јавне набавке из плана набавки је 960.000,00 без ПДВ

3. Подаци о поднетим понудама
3.1.Укупно је поднета једна понуда.
3.2. Понуда је благовремена, прихватљива и одговарајућа.

4. Основни подаци о понуђачима
У поступку је учествовао 1 понуђач и то:
1. ЈП ЕПС Београд , Београд, Стари град, Улица Балканска број 13 мат.број 20053658 ПИБ
103920327, понуда дел.број понуђача 18.01-88282/1-20 од 11.02.2020. примљена и заведена
код наручиоца под дел.број 02- 134 дана 14.02.2020 у 945
5. Критеријум за оцењивање понуде
Критеријум за избор најповољније понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

6. Понуђене цене из приспелих понуда понуђача
Тарифни
став

Планир.
Потрошња

Јед. Цена по
kWh

zа сва мерна
места

Понуђач
1

ЈП ЕПС Београд

2

3

Укупна цена
Без ПДВ

Укупна цена са
ПДВ из понуде

Из Понуде
4

5

Виша тарифа

96.005 KWh

6,98

Нижа тарифа

2.992 KWh

4,43

662.485,30

6

794.982,36

7. Понуде су рачунски исправне
8. Понуђач коме се додељује уговор:
наручиоцу да Јавном Предузећу „Електропривреда Србије“ Београд са
седиштем у Београду –Улица Балканска бр 13, матични број 20053658 ПИБ 103920327 ,
Комисија предлаже
додели уговор.

На основу претходно наведеног Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда,
Директор је донео одлуку како гласи у ставу 1 диспозитива .
У складу са чланом 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити
на порталу упаве за јавне набавке и на својој интенет страници у року од три дана од дана доношења.
Сходно члану 112. став 2. тачка 5. наручилац ће закључити уговор са изабраним понуђачем без чекања
протека рока за улагање захтева за заштиту права.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права
наручиоцу а копију истовремено доставља републичкој комисији у року од 5 дана од дана објављивања
исте на порталу Управе за јавну набавку.
За наручиоца
Директор
Данијел Радевић с.р.

