РЕПУБЛИКА СРБИЈА
OПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Број:404-190/15-02
Датум: 02.12.2015. године
JНброј: 1.1.2/15
Трг Светог Саве бр.33
Тел.037/841-174
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије за јавне набавке од
02.12.2015.године, Начелник Општинске управе општине Ражањ, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора

Начелник Општинске управе општине Ражањ,као наручиоц, у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 1.1.2/15 , за Набавку електричне енергије, доноси
Одлуку о додели уговора понуђачу ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД, ул. Царице
Милице 2-седиште; ул.Мекензијева 37-адреса за пријем поште, 11000 Београд.
Образложење

Наручилац је дана 09.11.2015.године донео одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. 1.1.2/15 , за јавну набавку – добра: Набавка
електричне енергије.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 16.11.2015.године, објавио позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је једна
понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-189/15-02 од 02.12.2015.године,
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
1.Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: добро - Набавка електричне енергије
Редни број јавне набавке: 1.1.2/15

Износ планираних средстава за јавну набавку: Процењена вредност целе набавке је
3. 400.000,00 рсд без ПДВ-а.
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Средства за ову
набавку су предвиђена Одлуком о буџету Општине Ражањ за 2015. годину, у разделу 3,
глава 3.0, програмска класификација 0602-0001, функција 130, на економској
класификацији 421 –стални трошкови, и пројекцијом буџета за 2016. и 2017. годину.
Процењена вредност јавне набавке (без пдв-а): 3. 400.000,00 рсд без ПДВ-а.
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 3.114.936,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 3.736.876,00 динара

1. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД,
ул.Царице Милице 2седиште;ул.Мекензијева 37адреса за пријем поште, 11000
Београд

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час пријема
понуде

404-187/15-02

26.11.15 године у 10,00
часова

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
/

Назив/име понуђача чија је
понуда одбијена

/

Разлози одбијања понуде

5.Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена:
а) Ранг листа понуђача :

Назив/име понуђача

1.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД,
ул.Царице Милице 2седиште;ул.Мекензијева 37-адреса за
пријем поште, 11000 Београд

/

Понуђена цена

Понуђена цена (без ПДВ-а)
3.114.936,00 рсд без пдв-а.

Самостална понуда

Комисија је после стручне оцене понуда у извештају о стручној оцени понуда,
констатовала да уговор треба доделити понуђачу:
ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД, ул.Царице Милице 2-седиште; ул.Мекензијева 37адреса за пријем поште, 11000 Београд.
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођач.
Начелник Општинске управе општине Ражањ је прихватио предлог Комисије за јавне
набавке о избору најповољније понуде и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове
одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.

Начелник

__________________________________
Иванка Дисић, дипл.правник

