ПСЦ "Пинки" Сремска Митровица
Адреса: Св. Димитрија бр. 36, Сремска Митровица
Број одлуке: 573
Датум: 25.03.2016.године

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012 и
68/2015), директор доноси:

О Д Л У КУ
о додели уговора
Уговор о јавној набавци добара – Електрична енергија, редни бр.1.1.1 додељује се
понуђачу ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, ул. Царице Милице бр. 2, са понуђеном
ценом од 2.070.152,20 динара без ПДВ-а, са роком важења понуде од 30 дана, а у
свему према Понуди заведени број понуђача 18-01-12602/1-16 од 21.03.2016.године.
Образложење

Наручилац је дана 16.03.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр.1.1.1, за јавну набавку добара – Електрична енергија,
процењене вредности 4.666.667,00 динара без ПДВ-а.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 16.03.2016. 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 јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о стручној оцени понуда.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 572 од 25.03.2016. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке: добра – Електрична енергија.
2. Подаци из плана набавке који се односе на предметну набавку: У плану
набавки за 2016.годину, предметна набавка се води под редним бројем 1.1.1
3. Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке износи
4.666.667,00 динара без ПДВ-а.
4. Основни подаци о понуђачима: До датума и времена наведеном у позиву за

подношење понуда и конкурсној документацији пристигла је укупно 1 (једна)
благовремена понуда и то:
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5. Неблаговремених понуда нема.
6. Понуде које су одбијене са разлозима за одбијање и понуђеним ценама:
Нема одбијених понуда.
7. Захтев за исправку рачунске грешке:
При провери Обрасца предмера са структуром цене Комисија је констатовала рачунску
грешку и у складу са чланом 93. Став 4. Закона о јавниим набавкама обратила се
понуђачу ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд Захтевом за исправку рачунске грешке бр.
570 од 25.03.2016. у складу са јединичним ценама из понуде бр. 18-01-12602/1 од
21.03.2016. Понуђач је дао сагласност на исправку. Комисија констатује да је понуђена
цена 2.070.152,20 динара без ПДВ-а.
8. Одговарајуће и прихватљиве понуде:
Након исправке рачунске грешке констатовано је да је понуда понуђача ЕПС
Снабдевање д.о.о. Београд ул. Царице Милице бр. 2, заведени број понуђача 18-0112602/1, са понуђеном ценом 2.070.152,20
динар без ПДВ-а одговарајућа и
прихватљива.
9.

Предлог за доношење Одлуке:

Комисија за јавну набавку добара– Електрична енергија редни бр.1.1.1 предлаже
директору Пословно-спортског центра „ПИНКИ“ Сремска Митровица да донесе
одлуку да уговор о јавној набавци добара електрична енергија, редни бр.1.1.1 додели се
понуђачу ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд.
Директор је прихватио предлог Комисије, за јавну набавку добара – Услуге
Електрична енергија, редни бр.1.1.1, 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 објављивања исте на порталу јавних набавки.

ПСЦ“Пинки“
_______________________
директор-Васиљ Шево

