Република Србија
Средња школа ''Драгачево'' Гуча
Број:189/4
Датум: 14.12.2020.године
ГУЧА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, директор Средње школе ''Драгачево''
Гуча, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РЕДНИ БРОЈ 2/2020
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу «ЈП ЕПС Београд» са седиштем у Београду, Ул.
Балканска бр. 13, понуда заведена код наручиоца под бројем 445 од 14.12.2020.
године.
О б р а з л о ж е њ е:
Наручилац је дана, 26.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности дел.број: 189.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.12.2020.
године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број: 189/2 од 11.12.2020. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је
приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број 189/3 од 11.12.2020.године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке је набавка добара – електричне енергије за потребе
Средње школе «Драгачево» Гуча.
2. Процењена вредност јавне набавке:
- процењена вредност без ПДв-а, је 1.633.000,00 динара.
Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000-електрична енергија.
Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Редни број набавке : 2/2020
Износ планираних средстава за набавку:1.633.000,00 динара без ПДВ-а
Врста поступка:јавна набавка мале вредности
Оквирни датум закључења уговора: 20.12.2020. године

3. У поступку јавне набавке учествовао је један (1) понуђач.
Р.
бр.

1.

Број под којим је
понуда заведена

650

Назив и седиште
понуђача/шифра понуђача
ЈП ЕПС Београд
Балканска бр. 13 , 11000
Београд

Датум
пријема
11.12.2020.

Час
пријема

8,40

2.

3.

4. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
5. Назив и седиште понуђача понуђена цена, рок важења понуде по редоследу пријема
понуда:

Број под којим је понуда
заведена
Назив и седиште
понуђача
Начин наступања
Понуђена вредност без
ПДВ-а
Понуђена вредност са
ПДВ-ом

Рокови
Документација потпуна.

445
«ЈП ЕПС Београд» , Балканска бр. 13, 11000 Београд

Самостално
653.000,090

783.600,108

важење понуде 30 дана од дана отварања понуда, плаћање 45 дана од дана
пријема рачуна

6. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда, а
ако је понуда одбије због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Нема одбијених понуда.
7. Комисија констатује да је понуда понуђача „ЈП ЕПС Београд“ са седиштем у
Београду, ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд једина приспела понуда и као таква
испуњава све обавезне и додатне услове ове јавне набавке, те предлаже наручиоцу
да овом понуђачу додели уговор о јавној набавци мале вредности број 2/2020.
8. Понуђач коме се додељује уговор у јавној набавци бр. 2/2020 је: „ЈП ЕПС
Београд“ , са седиштем у Београду, Ул. Балканска број 13.
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 5 (пет) дана од дана њеног објављивања на Порталу управе за јавне
набавке. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља комисији за
заштиту права уз потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама.
Директор школе
_______________________
/Драган Тановић/

