
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА
Алеја кестенова бр.14
24420 Кањижа
Број: 01-551-66/2020-I-О
Дана: 18.06.2020. г.
тел: 024-874-279

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015), в.д. директора доноси:
 

Одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке
 мале вредности за 2020.г., 

 бр. 03/2020

Уговор се додељује понуђачу: ЈП ЕПС Београд, 11000 Београд, Балканска бр. 13,  понуда број:
18.01-269941/1-20  од 11.06.2020. године, код наручиоца заведена под бројем: 01-551-66/20-I-1 од
17.06.2020. год.
Образложење:
Наручилац је дана  08.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број:
01-551-66/2020-I.
Позив  за  подношење  понуде  објављен  је  на  Порталу  јавних  набавки  и  интернет  страници
наручиоца дана 09.06.2020. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број:
01-551-66/2020-I-З од 18.06.2020. године, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија)
је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 18.06.2020. године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1. Предмет  јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара електричне енергије. 

Општи речник набавки  - 09310000 - електрична енергија

2. Процењена  вредност  јавне  набавке  је  1.291.600 динара  без  обрачунатог  пореза  на  додату
вредност .
3. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
Набавка је предвиђена  Финансијским  планом за 2020.г. на основу смерница и оквира добијених
од Министарства финансија  за  2020.г., на конту 421211 – Електрична енергија. Током 2020.г.
финансираће се средствима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
средствима установе из цене смештаја.   Јавна набавка се спроводи у мале вредности на основу
члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,124/2012, 14/2015 и 68/2017), количине су
утврђене на основу  количина потрошених у периоду јануар-децембар 2019.г.  Поступак јавне
набавке се покреће одлуком в.д.  директора уз сагласност Управног одбора на основу усвојеног
финансијског  плана.  Одлука  о  покретању  поступка  је  донета  дана  08.06.2020.г.,  Позив  и
документација  су  објављени  на  Порталу  управе  за  јавне  набавке  дана  09.06.2020. г,  рок  за
подношење понуда је 18.06.2020. г. Уговор се односи на испоруку добара – електричне енергије,
сукцесивно у складу са потребама наручиоца у току 2020.г.



4. Није било одступања везано за План набавки на основу  Финансијског плана за 2020.г. 

5.  У поступку јавне набавке учествовао је један понуђач.

6. У  поступку јавне набавке мале вредности добара – електричне енергије за 2020.г., наручиоцу
је поднета само једна понуда. Чињеница је да је понуда предата од стране понуђача који је и
произвођач наведених добара. Мишљење комисије је да се ради о специфичним добрима за чију
производњу  је  потребно  испунити  одређене  законске  услове.  Из  овог  разлога  на  тржишту
електричне  енергоје  нема  већег  броја  произвођача  који  би  задовољили  тражене  минималне
законске критеријуме. Такође се ради о мањим количинама добара која нису интересантна за
мање произвођаче. 

Основни подаци о понуђачу:

1.  ЈП ЕПС  Београд, 11000 Београд, Балканска бр. 13

7.  Примљена понуда  понуђача је комплетна, исправна и прихватљива за оцењивање на основу
предвиђеног критеријума за доделу Уговора.

8. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
 
 9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Понуђач Износ цене

ЈП ЕПС Београд 666.000,00

10. Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија констатује да је  понуда понуђача, ЈП ЕПС Београд, 11000 Београд, Балканска бр.13
комплетна,  исправна  и  прихватљива,  те  предлаже  в.д.директора   да  њему додели  уговор о
испоруци добара  пре истека рока за подношење захтева за заштиту права на основу члана  112.
став 2. тачка 5.  Закона о јавним набавкама.

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.
Захтев  се  подноси  Републичкој  комисији  за  заштиту права  у  поступцима  јавних  набавки,  а
предаје се наручиоцу.

Одлука ће се објавити у року од  од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца www.gerontk.org.rs  

http://www.gerontk.org.rs/


           В.д. директора
    Јелена Петровић Глишић,с.р.


