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Дел.број : 01-20-I-2/2018 - 7 

Датум :23.2.2018.  

 

 

Наручилац ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА 

 

Адреса Краља Петра I, бр 70  

 

Место 23 300 КИКИНДА 

 

Број  01-20-I-2/2018 - 7 

 

Датум 23.2.2018. 

На основу чл.107. и 108. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 

68/2015 - даље: „Закон“), а на основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНСОТИ – 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ БР. 2/2018 

 

Уговор о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале вреднсоти – НАБАВКА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ број: 2/2018, по позиву за подношење понуде број: 01-20-I-2/2018-4 од 

14.2.2018. године и конкурсној документацији број: 01-20-I-2/2018 од 14.2.2018.године, 

објављеним на Порталу јавних набавки 14.2.2018. године, додељује се понуђачу: 

ЈП ЕПС Београд, ул. Царице Милице бр. 2, 11000 Београд, чија је понуда заведена код наручиоца 

21.2.2018. године под деловодним бројем 334/18, као понуђачу који је употпуности испунио услове 

из позива за подношење понуда и конкурсне документације и који је понудио најнижу цену. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 14.2.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вреднсоти добара – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ број: 2/2018, заведену под бројем: 01-

20-I-2/2018-1. 

За наведену јавну набавку наручилац је на Порталу управе за јавне набавке дана 14.2.2018. 

године објавио позив за подношење понуде број: 01-20-I-2/2018-4 од 14.2.2018. године и конкурсну 

документацију број: 01-20-I-2/2018 од 14.2.2018. године. 
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Након спроведеног поступка Комисија за јавне набавке сачинила је Извештај о стручној 

оцени понуда јавне набавке мале вредности добара број: 2/2018, НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ, заведен под бројем: 01-20-I-2/2018-6 од 23.2.2018. године. 

У Извештају је Комисија за јавну набавку констатовала следеће: 

Датум и време почетка отварања понуда: 

22.2.2018. године у 11:30 часова у просторијама Завода за јавно здравље Кикинда у 

Кикинди, ул. Краља Петра I број 70.  

 

1.   Предмет јавне набавке је:  

Предмет јавне набавке број 01-20-I-2/2018 је набавка добара – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Ознака из Општег речника набавки и допунског речника је:  

0931000 - електрична енергија 

2. Процењена вредност јавне набавке: 

Укупна процењена вредност јавне набавке за набавку електричне енергије је 550.000,00 без 

обрачунатог ПДВ-а. 

 

Средства за јавну набавку електричне енергије предвиђена су у Финансијском плану Завода за јавно 

здравље Кикинда и Планом јавних набавки за 2018. годину, из сопствених средстава на конту 421211 и 

могу се трошити до одређеног износа и за одређене намене у периоду од годину дана. 

Јавна набавка је предвиђена у плану набавки наручиоца за 2018. годину. 
 

За набавку је планиран поступак јавне набавке мале вредности. Поступак се спроводи ради 

закључења уговора са једним понуђачем. 
 

Процењена вредност јавне набавке мале вредности – набавка електричне енергије је 550.000,00 

(словима: петстопедесетхиљададинара) без ПДВ-а. Процењена вредност је утврђена на основу плана, 

спецификације, количине и тржишних цена добара. 

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

Р. бр.  Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  

1.  ЈП ЕПС Београд. ул. Царице Милице бр. 2, 11000 Београд 
 

Све понуде (укупно 1 понуда) су пристигле благовремено до 11:00 часова 22.2.2018.године. Отварање 

понуда истог дана у 11:30 часова текло је по датуму и времену приспећа понуда, односно отваране су 

понуде, на начин приказан у записнику о отварању понуда дел.број: 01-20-I-2/2018 – 5 од 22.2.2018.године. 
 

Комисија је након слања Записника о отварању понуда понуђачима ради оцењивања констатовала следеће : 
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приспела је 1 (једна) понуда 

Анализа понудa представља детаљан и исцрпан преглед, те је Комисија извршила детаљан преглед Понуде, 

приложене документације за оцену испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

конкурсне документације за учешће у поступку. 

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

 

Није било одбијених понуда. 

5. Образложење - начин на који је утврђена цена понуде која је одбијена због неуобичајено ниске цене 
 

/ 
 

6. Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцену понуда и доделу уговора је најнижа 

понуђена цена, а у складу са критеријумима означеним у конкурсној документацији оцена прихватљиве 

понуде је извршено на следећи начин : 
 

Р.бр 
бр. 

понуде 
Понуђач 

Критеријуми за оцену понуде - 

Цена 

1. 334/18 ЈП ЕПС Београд 385.297,20 
 

7. Назив понуђача ком се додељује уговор:  

Након разматрања и оцене благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуда приказане напред у 

Извештају Комисије у поступку за јавну набавку мале вредности – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

бр. 2/2018, Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача: 

Ред. 

бр. 
Најповољнији Понуђач Износ у динарима без ПДВ-а 

1. ЈП ЕПС Београд 385.297,20 

 

8. На основу разматрања и оцене благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде приказане у Извештају 

о стручној оцени понуда, као и предлога Комисије за јавну набавку да се наведеном понуђачу додели уговор 

одлучено је као у диспозитиву Одлуке. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана њеног 

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

наручиоцу. 

 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 

                                                                                                                                                  Директор 

 

______________________ 

 

 

 

ДОСТАВИТИ: 

 

1. Понуђачима у отвореном поступку за јавну набавку број 01-20-I-2/2018; 

2. Директору Завода за јавно здравље Кикинда; 

3. Архиви 
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