Република Србија
БИБЛИОТЕКА „Вук Карачић“ Пријеппље
Санчашких бригада бр.2
Пријеппље
Брпј:92/2
Датум: 24.06.2020. гпдине
На пснпву шлана 108. Закпна п јавним набавкама(„Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/12, 14/15, 68/15), и извещтаја п струшнпј пцени ппнуда брпј 92/1 пд
24.06.2020. гпдине, пдгпвпрнп лице нарушипца, Библиптеке ''Вук Карачић'' - Пријеппље,
дпнпси:
ОДЛУКУ
п дпдели угпвпра
У ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара ЈНМВ брпј 02/2020 – Јавна
набавка електришне енергије за пптребе Библиптеке ''Вук Карачић'' у Пријеппљу, дпдељује
се угпвпр п јавнпј набавци дпбара, ппнуђашу ЈП ЕПС БЕОГРАД, Балканска 13, матишни брпј
20053658, ПИБ 103920327, шија је ппнуда брпј 89/1 пд 18.06.2020.гпд, укупне вреднпсти
389.571,75 динара без урашунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 467.486,10 динара
са урашунатим ппрезпм на дпдату вреднпст (Укупна ппнуђена цена за прпјектпвану
пптрпщоу, са трпщкпвима балансираоа, без ПДВ-а и са ПДВ-пм).
Укупна вреднпст угпвпра изнпси 1.008.333,пп динара без урашунатпг ппреза на
дпдату вреднпст, пднпснп 1.210.000,пп динара са урашунатим ппрезпм на дпдату вреднпст
(прпцеоена вреднпст јавне набавке).
Угпвпр се дпдељује накпн спрпведенпг ппступка јавне набавке мале вреднпсти
дпбара ЈНМВ брпј 02/2020 – Јавна набавка електришне енергије за пптребе Библиптеке
''Вук Карачић'' у Пријеппљу.
Одлуку пбјавити у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа на Ппрталу јавних набавки
и интернет страници Нарушипца.
Образложење
Библиптека „Вук Карачић“ у Пријеппљу је у свпјству Нарушипца дана 04.06.2020.
гпдине, дпнела Одлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти брпј 85/1, за
јавну набавку дпбара ЈНМВ брпј 02/2020 - Јавна набавка електришне енергије за пптребе
Библиптеке ''Вук Карачић'' у Пријеппљу.
Ппступак јавне набавке дпбара је спрпведен схпднп шлану 39. Закпна п јавним
набавкама(«Сл. Гласник РС» брпј 124/2012, 14/15, 68/15).
Дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда дана 22.06.2020. гпдине дп 11:00 шаспва, на
адресу нарушипца приспела је једна ппнуда.
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Накпн спрпведенпг ппступка птвараоа ппнуда Кпмисија за јавну набавку је
приступила струшнпј пцени ппнуда и сашинила извещтај п истпм.
У извещтају п струшнпј пцени ппнуда брпј 92/1 пд 24.06.2020. гпдине, Кпмисија за
јавну набавку је кпнстатпвала следеће:
Нарушилац: Библиптека „Вук Карачић“ у Пријеппљу, Санчашких бригада бр.2, 31300
Пријеппље.
Ппзив за ппднпщеое ппнуда и кпнкурсна дпкументација пбјављени су на Ппрталу
јавних набавки и интернет страници Нарушипца дана 13.06.2020. гпдине
Предмет јавне набавке: набавка дпбара - електришне енергије
Ппдаци из плана набавки кпји се пднпсе на предметну јавну набавку:
-

Редни брпј јавне набавке из Плана јавних набавки за 2020. гпдину: 1.1.2
Интерни брпј ппступка: 02/2020
-

Укупна вреднпст без ПДВ: 1.008.333,пп динара
Укупна вреднпст са ПДВ: 1.210.000,пп динара
Врста ппступка: јавна набавка мале вреднпсти
Оквирнп време ппкретаоа ппступка: јун 2020. гпдине
Оквирнп време закљушеоа угпвпра: јул 2020. гпдине
Оквирнп време изврщеоа угпвпра: јун 2021. гпдине
Извпр финансираоа: Бучет Библиптеке „Вук Карачић Пријеппље, ппзиција
107/0 , екпнпмска класификација: 4212 набавка електришне енергије

Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 1.008.333,пп динара без ПДВ-а
Одступаоа пд плана набавки са пбразлпжеоем: Нема.
1. Ппступак птвараоа ппнуда впђен је дана 22.06.2020. гпдине, са ппшеткпм у 11:15
шаспва у прпстпријама нарушипца.
2. Отвараое ппнуда изврщила је Кпмисија за јавну набавку пбразпвана рещеоем
брпј 85/2 пд 04.06.2020. гпдине, у саставу:
a. Предраг Дулпвић, заменик шлана
b. Александар Вујишић, шлан
c. Садета Мезилчић, заменик шлана
3. Кпнстатује се да птвараоу ппнуда присуствују дпле наведени представници
ппнуђаша кпји су ппднели пунпмпћја:
Редни
Ппнуђаш
Представник
Пунпмпћје брпј
брпј
1.

/

/

/
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4. Благпвременп, тј. дп дана 22.06.2020. гпдине дп 11:00 шаспва, приспеле је једна
ппнуда, следећег ппнуђаша:
Редни
брпј

1.

Брпј ппд
кпјим је
ппнуда
заведена

89/1

Назив или щифра
ппнуђаша

ЈП ЕПС БЕОГРАД,
Балканска 13, матишни
брпј 20053658, ПИБ
103920327

Датум Пријема

Сат

18. 06. 2020. гпдине

12h

5. Неблагпвремених ппнуда није билп.
6. Кпмисија кпнстатује да је ппнуђаш ппднеп следећу цену и евентуалне пппусте:
Редни
Брпј ппд кпјим
Назив или щифра
Ппнуђена цена и евентуални пппуст у
брпј
је ппнуда
ппнуђаша
динарима
заведена
1. Укупна цена за прпјектпвану пптрпщоу
без
ПДВ-а
(са
трпщкпвима
балансираоа): 389.571,75 динара

1.

89/1

ЈП ЕПС БЕОГРАД,
Балканска 13, матишни
брпј 20053658, ПИБ
103920327

Укупна цена за прпјектпвану пптрпщоу
са ПДВ-пм (са трпщкпвима
балансираоа): 467.486,10 динара
2. Рпк плаћаоа: 45 дана (не мпже бити
краћи пд 25 дана нити дужи пд 45
дана) пд дана исппстављаоа фактуре
пд стране дпбављаша.

7. Избпр најппвпљније ппнуде и дпдела угпвпра ће се изврщити применпм
критеријума:
„Најнижа укупна ппнуђена цена за прпјектпвану пптрпщоу, без ПДВ-а, са
трпщкпвима балансираоа“.
8. Називи, пднпснп имена ппнуђаша шије су ппнуде пдбијене и разлпзи за оихпвп
пдбијаое:
Брпј ппд кпјим је ппнуда
Разлпзи за пдбијаое
заведена
Ппднпсилац ппнуде
ппнуде
/
/
/
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9.

Кпмисија за јавну набавку је спрпвела ппступак прегледа и струшне пцене ппнуде
и утврдила следеће:
Ппнуда заведена кпд Нарушипца ппд брпјем 89/1 пд 18.06.2020.гпд., ппнуђаша ЈП
ЕПС БЕОГРАД, Балканска 13, матишни брпј 20053658, ПИБ 103920327, испуоава све
услпве из Закпна п јавним набавкама и кпнкурсне дпкументације, и иста је
благпвремена, пдгпварајућа и прихватљива.

Какп је пристигла самп једна ппнуда Кпмисија кпнстатује да није мпгуће изврщити
рангираое на пснпву критеријума: „Најнижа укупна ппнуђена цена за прпјектпвану
пптрпщоу, без ПДВ-а, са трпщкпвима балансираоа“.
Кпмисија за јавну набавку је предлпжила Нарушипцу да дпнесе пдлуку п дпдели
угпвпра и закљуши угпвпр п јавнпј набавци дпбара – електришне енергије за пптребе
Библиптеке ''Вук Карачић'' у Пријеппљу, са ппнуђашем ЈП ЕПС БЕОГРАД, Балканска 13,
матишни брпј 20053658, ПИБ 103920327, пп ппнуђенпј цени пд 389.571,75 динара без ПДВа, пднпснп 467.486,10 динара са ПДВ-пм за прпјектпвану пптрпщоу утврђену кпнкурснпм
дпкументацијпм.
Одгпвпрнп лице нарушипца прихватилп је предлпг Кпмисије за јавну набавку, па је
на пснпву шлана 108. Закпна п јавним набавкама(„Службени гласник Републике Србије“
бр.124/12, 14/15, 68/15), и извещтаја п струшнпј пцени ппнуда брпј 92/1 пд 24.06.2020.
гпдине, дпнелп пдлуку п дпдели угпвпра кап у дисппзитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Прптив пве пдлуке дпзвпљен је захтев за защтиту права
ппнуђаша у рпку пд 5 дана пд дана оенпг пбјављиваоа на Ппрталу јавних набавки. Захтев
се ппднпси нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији за защтиту
права у ппступцима јавних набавки.

Библиптека ''Вук Карачић'' – Пријеппље
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