ПСЦ "Пинки" Сремска Митровица
Адреса: Св. Димитрија бр. 36, Сремска Митровица
Број одлуке: 524
Датум: 23.03.2017.године

На основу члана 86. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) директор, доноси:
ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ
Одлуке о додели уговора
број: 517 од 23.03.2017 године
ПОНИШТАВА СЕ Одлука о додели уговора бр. 517 од 23.03.2017 године.
Образложење
Наручилац је дана 14.03.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр.1.1.1, за јавну набавку добара – Електрична енергија,
процењене вредности 3.750.000,00 динара без ПДВ-а.
За наведену јавну набавку наручилац је дана 14.03.2017. године објавио Позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су две понуде.
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. 516 од 22.03.2017. 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 2017.годину, предметна набавка се води под редним бројем 1.1.1
3. Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке износи
3.750.000,00 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 2 (две)
благовремена понуда и то:

Ред Број под којим
.
је понуда
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заведена (на
деловоднику
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Назив и седиште понуђача

501

2.

509

ЈП ЕПС Београд

1.

“PROENERGYBGD“ Д.О.О.
Београд

Датум
пријема

Час
пријема

21.03.2017.

08:30

22.03.2017.

8:23

5. Неблаговремених понуда нема.
6. Понуде које су одбијене са разлозима за одбијање и понуђеним ценама:
Нема одбијених понуда.
7. Одговарајуће и прихватљиве понуде:
7.1. Након прегледа документације констатовано је да је понуда понуђача JП ЕПС
Београд са седиштем у Београду, улица Царице Милице 2, заведени број понуђача
18.01-139583/1-17 од 15.03.2017., са понуђеном ценом 2.015.270,00 динар без ПДВ-а,
роком важења понуде од 30 дана одговарајућа и прихватљива.
7.2. Након прегледа документације констатовано је да је понуда понуђача
„PROENERGYBGD“Д.О.О. са седиштем у Београду, улица Владимира Поповоћа 6,
заведени број понуђача 491-2017 од 20.03.2017., са понуђеном ценом 1.927.060,00 динар
без ПДВ-а, роком важења понуде од 30 дана одговарајућа и прихватљива.
8. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача:
Редн.
бр.

Назив/име понуђача

Понуђена цена без ПДВ-а

1.

“PROENERGYBGD“ Д.О.О.
Београд

1.927.060,00

2.

ЈП ЕПС Београд

2.015.270,00

8.

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 понуђачу
“PROENERGYBGD“ Д.О.О. из Београда.
Директор је прихватио предлог Комисије, за јавну набавку добара –Електрична
енергија, редни бр.1.1.1, о избору најповољније понуде, и донео одлуку да уговор о
јавној набавци добара- Електрична енергија, редини број 1.1.1 додели понуђачу
“PROENERGYBGD“ Д.О.О. из Београда, ул. Владимира Поповића 6, са понуђеном
ценом од 1.927.060,00 динара без ПДВ-а, са роком важења понуде од 30 дана, а у
свему према Понуди заведени број понуђача 491-2017 од 20.03.2017.године.
Образложење за поништење Одлуке о додели уговора бр. 517 од 23.03.2017 године
Комисија је засновала на следећим чињеницама и доказима:
-накнадним увидом у понуде Понуђача, установљено је да је други понуђач – ЈП ЕПС
Београд уз своју понуду доставио доказ да нуди добра домаћег порекла – уверење
издато од стране Привредне коморе Србије број 3170-2017/3 од 17.03.2017. године.
Чланом 86. став 4. ЗЈН прописано је:
„У случају примене критеријума најниже цене, а у ситуацији када постоје понуде
понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног
порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла
под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену
цену понуђача који нуди добра страног порекла“,
а у ставу 9. истог члана прописано је:
„када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће пре
рангирања понуда позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као
прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ“.
С тим у вези, а како понуђена цена ЈП ЕПС БЕОГРАД није преко 5% већа у односу на
понуђену цену Понуђача “PROENERGYBGD“ Д.О.О. из Београда, Комисија предлаже
овлашћеном органу Наручиоца – директору да поништи одлуку о додели уговора бр.
517 од 23.03.2017. године како би поступио у складу са чланом 86. став 9. ЗЈН након
чега би се извршила нова стручна оцена понуда, сачинио Извештај о стручној
оцени понуда и донела нова Одлука о додели уговора.
Одговорно лице Наручиоца, прихватио је предлог Комисије за јавне набавке и донео
Одлуку о поништењу одлуке о додели уговора бр. 517 од 23.03.2017. године.

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

