Република Србија
Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-212/3
28.01.2020. године

На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној
оцени понуда број 01-212/1, од 28.01.2020. године, декан Правног факултета у Нишу
доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора за ЈН 02/2020
У поступку јавне набавке електричне енергије за 2020. годину, спроведеног
у поступку јавне набавке мале вредности, ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР:
- понуђачу ЈП ЕПС БЕОГРАД, Царице Милице бр. 2, из Београда, јер је његова
понуда најповољнија.
Вредност уговора о јавној набавци износи 3.000.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 3.600.000,00 са ПДВ-ом.
Образложење
Наручилац је дана 15.01.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности, за набавку електричне енергије за 2020. годину (Одлука
заведена под бројем 01-94).
За наведену јавну набавку наручилац је дана 16.01.2020. године објавио јавни
позив на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две
понуде које су биле благовремене, док неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је констатовала
следеће:
1) Врста предмета јавне набавке и подаци о јавној набавци:
Врста предмета јавне набавке:

Предмет јавне набавкe су добра.

Предмет јавне набавке:
Редни број јавне набавке:

Набавка електричне енергије за 2020. годину
ЈН 02/2020

2) Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а):

3.000.000,00 динара.

3) Основни подаци о понуђачима и понудама:
У предметном поступку јавне набавке пристигла су две понуде које су биле
благовремене, док неблаговремених понуда није било. Понуде за учествовање у поступку
поднели су следећи понуђачи:

Број под којим је
понуда заведена

Подносилац понуде

05-183

ЈП ЕПС БЕОГРАД, Царице Милице бр. 2, Београд

05-184

RESTART ENERGY, Уроша Мартиновића 18/1, Београд

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:
Број под
којим је
понуда
заведена

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

/

/

/

/

5) Детаљно образложење за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене: /
6) Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена.
Понуђена цена
(без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

ЈП ЕПС БЕОГРАД, Царице Милице бр. 2, Београд

1.340.385,64

RESTART ENERGY, Уроша Мартиновића 18/1, Београд

1.393.780,10

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда
понуђача:
ЈП ЕПС БЕОГРАД, Царице Милице бр. 2, из Београда
и предлаже декану Факултета да њему додели уговор.
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да
Назив/име подизвођача

Не

×

Део уговора који ће реализовати подизвођач

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те
је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора понуђачу ЈП ЕПС
БЕОГРАД, Царице Милице бр. 2, из Београда, јер је његова понуда најповољнија.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од пет дана од дана објављивања
на Порталу јавних набавки.
Копија захтева истовремено се доставља и
Републичкој комисији за заштиту права.

ДЕКАН
Проф. др Горан Обрадовић

