ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАН”
Број: ЈН 405-2/2020
Датум: 11.06.2020. године
УЖИЦЕ
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/15 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), члана 51. Статута наручиоца, члана 44.
Правилникa о ближем уређивању поступка јавне набавке и Извештаја Комисије за јавне
набавке, ЈН 275-4/2019 од 11.06.2020. године, директор наручиоца доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора о јавној набавци електричне енергије
1. Наручилац Јавно предузеће “Стан” из Ужица, у поступку јавне набавке број ЈН
405-2/2020 - уговор о јавној набавци електричне енергије, додељује ЈП ЕПС
Београд, ул. Балканска бр. 13, Београд.
2. Ову одлуку објавити на порталу јавних набавки и на сајту наручиоца.
Образложење
Наручилац је дана 28.05.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности, број ЈН 405-2/2020 за јавну набавку добра – електричне енергије.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 29.06.2020. године, објавио позив за
подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на сајту
наручица.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца благовремено је приспела
једна понуда.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту:
Комисија) приступила је стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени
понуда бр. ЈН 405-2/2020 од 11.06.2020. године, којим је, поред осталог, констатовала
следеће:
“ 1.Врста предмета јавне набавке: добро.
2.Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке бр. ЈН 405-2/2020 је добро – електрична енергија.
Износ планираних средстава за јавну набавку: до 4.500.000,00 динара без ПДВ.
Подаци о апропријацији у финансијском плану: позиција 10. “Електрична енергија”
у “Планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга”, односно
позиција 1.1.3. “Електрична енергија” у Плану јавних набавки за 2020. годину.
Процењена вредност јавне набавке: до 4.500.000,00 динара, без ПДВ.
3. Основни подаци о понуђачима и понудама:
Назив/име понуђача:
ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска бр. 13

Број под којим је
понуда заведена:
557

Датум и час пријема
понуде:
10.06.2020. г. у 09,41h

4.Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање са понуђеном ценом:
Благовремено је приспела једна прихватљива понуда.
5. Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена, који у поступку
стручне оцене понуде није примењен, јер је благоворемено приспела једна прихватљива
понуда.
6. Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене понуде, констатује да уговор треба доделити
једином понуђачу који је наступио самостално – ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска бр. 13,
Београд са понуђеним: ценом са трошковима балансирања од 2.059.827,27 динара без
ПДВ, а 2.471.792,72 динара са ПДВ, за планирану количину од 356.929 kWh, односно по
јединичним ценама од:








висока тарифа: 6,37 динара по kWh, без ПДВ, што укупно за количину од
142.049 kWh, износи 904.852,13 динара без ПДВ, а
ниска тарифа: 4,04 динара по kWh, без ПДВ, што укупно за количину од 45.137
kWh, износи 182.353,48 динара, без ПДВ,
једнотарифно мерење: 5,73 динара по kWh, без ПДВ, што укупно за количину
од 169.742 kWh, износи 972.621,66 динара без ПДВ, у које цене нису урачунати:
трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система,
накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (прописују
се одговарајућом одлуком и уредбом) и прописана акциза на утрошену
електричну енергију (у складу са конкурсном документациом);
роком плаћања на рачун понуђача од 45 дана од дана испоставе фактуре
понуђача,
местом испоруке на мерним местима наручиоца прикљученим на
дистрибутивни систем, и
роком важења понуде од 60 дана од дана отварања понуда.”

На основу Извештаја о стручној оцени понуда, одлучено је као у диспозитиву ове
одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за
заштиту права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
ДИРЕКТОР
Дејан Нијемчевић
Доставити/објавити:
 објавити на порталу јавних набавки и сајту предузећа
 Архиви набавке.

