ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“ ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
УЖИЦЕ, Немањина 52
Број: 490/2017
Датум: 05.04.2017. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“ број
124/2014, 14/15 и 68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.
489/2017 од 04.04.2017.године Директор Дома за децу и омладину „ Петар
Радовановић“ Ужице из Ужица, Немаљина 52 доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке број 1.1.2/2017
Уговор за јавну набавку добара- електрична енергија додељује се понуђачу
ЈП ЕПС Београд , са седиштем Царице Милице број 2, 11000 Београд , матични
број 20053658, ПИБ: 103920327 , на основу понуде понуђача
бр. 18.01-165420/1-17 од 29.03.2017.године , заведене код наручиоца под бројем
445/2017 од 31.03.2017.године
Образложење
На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Дом за децу и
омладину „ Петар Радовановић “ Ужице донео је Одлуку број 98/2017 од
14.02.2017. године о покретању поступка јавне набавке електричне енергије, бр.
ЈН 1.1.2/2017.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана
02.03.2017. године на Порталу јавних набавки, на Порталу Службеног гласника РС
и на интернет страници наручиоца www.dompruzice.org.rs .
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је
једна понуда .
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и о томе сачинила Извештај број 489/2017 од 04.04.2017.
године. У Извештају о стручној оцени понуда, Kомисија је констатовала следеће :
А. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1.
Назив Наручиоца: Дом за децу и омладину „ Петар Радовановић“ Ужице
Адреса Наручиоца: Ужице, Немањина 52
2.
Редни број јавне набавке 1.1.2/2017
3.
Предмет ЈН је набавка добара – електрична енергија ( назив и ознака из
општег речника набавки : 09310000- електрична енергија)
4.
Врста поступка ЈН: отворени поступак.
Процењена вредност јавне набаке : 5.500.000,00 динара без ПДВ-а.
Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су у финансијском плану Дома
за 2017. годину на конту 421211 из буџета Републике Србије.
5.
Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
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Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

Рок за достављање понуда утврђен позивом за достављање понуда био је
закључно са 03.04.2017. године до 10,00 часова.
1. Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као:
Благовремене понуде:
Редни назив или шифра понуђача
бр. под којим је понуда датум и час
број
заведена код
пријема
час
наручиоца
ЈП ЕПС Београд, седиште
1.
Царице Милице бр.2 ,
445/2017 од
31.03.2017. год
11000 Београд , адреса за
31.03.2017. год
у 08,50 часова
пријем поште: Макензијева
бр.37
Неблаговремених понуда није било.
2.
Комисија је приликом прегледа и оцењивања документације, односно
понуде понуђача утврдила следеће:
Основни подаци о понуђачу и понуди и стручна оцена понуде:
1.
Назив или шифра понуђача: ЈП ЕПС Београд , Царице Милице број 2,
11000 Београд , матични број 20053658, ПИБ: 103920327
Број под којим је понуда заведена код понуђача : 18.01-165420/1-17 од
29.03.2017.године
Број под којим је понуда заведена код наручиоца: 445/2017 од 31.03.2017. год
Понуђена цена без ПДВ-а: 2.654.048,60 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом: 3.184.858,32 динара
Понуда понуђача је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.
Понуђач је приложио сву потребну документацију на основу које је утврђено да
испуњава све обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона и конкурсне
документације и све техничке спецификације.
3.
Предлог Комисије за јавну набавку:
Комисија је предложила овлашћеном лицу наручиоца да, у складу са чланом
107.став 3. Закона, донесе одлуку о додели уговора понуђачу ЈП ЕПС Београд ,
Царице Милице број 2, 11000 Београд , матични број 20053658, ПИБ: 103920327 ,
чија је понуда бр. 18.01-165420/1-17 од 29.03.2017.године , са понуђеном ценом у
износу од 2.654.048,60 динара динара без пдв-а, са пдв-ом у износу 3.184.858,32
динара, једина прибављена понуда и оцењена као прихватљива.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10
( десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки .
Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији
ДИРЕКТОР ДОМА
Драган Катић
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