
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА '' СРЕЋНО '' 

Кнеза Милоша бб 

Деловодни број:  170/2016 

Дана:  23.02.2016. 

Ћ У П Р И Ј А  

 

      На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( ''` Службени гласник РС '', 

бр.124/12, 14/15 и 68/2015   ),  наручилац Дом ученика средњих школа '' Срећно  '' у 

Ћуприји, дана 23.02.2016. године,  донео је  

 

О Д Л У К У  

О  

ДОДЕЛИ УГОВОРА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 01/2016  

 

      УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу '' ЕПС СНАБДЕВАЊЕ '',  са седиштем 

у Београду, ул. Царице Милице бр.2,   код  наручиоца заведена под бројем 

145/2016 од 17.02.2016.године. 

О б р а з л о ж е њ е  

 

    Одлуком директора број: 110/2016 од 08.02.2016.године, покренут је  поступак 

јавне набавке мале вредности,  набавка добра,  електричне енергије за потребе  

Дома ученика средњих школа  '' Срећно  '' у Ћуприји.  

     Позив за подношења понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 

08.02.2016.године. 

    Предмет јавне набавке је набавка добра, набавка електричне енергије за потребе   

Дома ученика средњих школа  '' Срећно  '' у Ћуприји. 

     Назив и ознака из општег речника набавке је 09310000. 

     Процењена вредност предметне јавне набавке је 1.041.666,оо динара без ПДВ-а; 

      Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку : 

-  редни број набавке ЈНМВ 01/2016 ; 

- врста предмета јавне набавке је набавка добра; 

-  извор финансирања јавне набавке је усвојен финансијски план установе конто  

   421211 ; 

-     набавка се спроводи ради обављања редовних активности Дома. 

  Оправданост спровођења поступка јавне набавке мале вредности је тај што је 

укупна процењена вредност на годишњем нивоу није већа од 5.000.000,оо динара. 

             Одступање од плана набавки - нема 

         До рока,  назначеног у позиву за подношење понуда, тј. до 22.02.2016.године 

до 15,00.часова , приспела је једна понуда и то понуда следећег понуђача :  

        -    ЕПС Снабдевање Д.о.о , Београда, ул. Царице Милице бр.2. 

         

     Одредбом чл. 107. ст. 1 Закона о јавним набавкама прописано је да је наручилац  

дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све 

неприхватљиве понуде.  



     Одредбом чл.107.ст. 3. Закона о јавним набавкама прописано је да након спроведене 

стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси одлуку о 

додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. 

      Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања записника о отварању 

понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у 

извештају о стручној оцени понуда од 22.02.2016.године. 

      У извештају о стручној оцени понуда од 22.02.2016.године, комисија је 

констатовала следеће : 

         Понуда понуђача  ЕПС Снабдевање Д.о.о,  оцењена је  као прихватљива у смислу 

одредбе  чл. 3.  став 1. тачка 33 Закона о јавним набавкама, којом је прописано  да је 

прихватљива понуда она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 

наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 

набавке. 

       Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

      У случају постојања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом 

предност ће имати она понуда са најдужим роком за плаћање од дана испостављања 

рачуна. Уколико постоје две или више понуда са најнижом понуђеном ценом и 

најдужим  роком за плаћање предност ће имати она понуда понуђача која је прва 

примљена и заведена код наручиоца. 

 

     Применом критеријума за доделу уговора утврђена је следећа ранг листа 

прихватљивих понуда  : 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1.  ЕПС Снабдевање Д.о.о,  из Београда, 

ул. Царице Милице бр.2    

         486.360,оо 

 

       Понуђач коме се додељује уговор :  ЕПС Снабдевање Д.о.о., из Београда. 

       Комисија за јавну набавку констатује да је  понуда понуђача 

ЕПС Снабдевање Д.о.о, са седиштем у  Београду,  ул. Царице Милице бр. 2,  

прихватљива, те предлаже наручиоцу да сагласно одредби чл. 108.  Закона о јавним 

набавкама њему додели уговор.  

     На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

 

      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. Захтев за заштиту 

права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

                                                                                                            ВД ДИРЕКТОРА  

                                                                                                          Татјана Милојевић       


