Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ЈП Путничко пристаниште и марина “Апатин”
Број: 108I/2019
Датум: 12.09.2019. године
Апатин
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), директор ЈП Путничко пристаниште и марина „Апатин“ доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор за јавну набавку добара – бр. 2/2019 –– НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ додељује се
понуђачу:

ЈП ЕПС БЕОГРАД , БАЛКАНСКА 13, 11000 БЕОГРАД

Образложење
Наручилац, ЈП Путничко пристаниште и марина „Апатин”, је спровела поступак јавне набавке добара – бр. 2/2019 ––
НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.
108I/2019 од дана 02.09.2019. године.
У смислу члана 57. Закона, дана 02.09.2019. године позив за подношење понуда и конкурсна документација
објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца. Рок за достављање понуда био је 11.09.2019.
до 12 часова.
Поступак отварања понуда вођен је дана 11.09.2019. године са почетком у 12,30 часова. На основу члана
104. став 6. Закона, сачињен је записник о отварању понуда и достављен понуђачима који нису учествовали у поступку
отварања понуда.
Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуда и сачинио извештај о њој.
У извештају о стручној оцени понуда, бр. 108I/2019, од дана 12.09.2019. године, констатовано је следеће:
1.
Предмет и процењена вредност јавне набавке
Предмет јавне набавке добара – бр. 2/2019 – НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Назив и ознака из општег речника набавки
ОРН:
09310000 – електрична енергија
Процењена вредност јавне набавке: 917.000,00 динара без ПДВ-а

2.

Р.бр.

1.
2.

Укупно је пристигло 2 (две) понуде и то:

Назив понуђача

ЈП ЕПС БЕОГРАД
Балканска 13, 11000 Београд
ENERGIA GAS &POWER D.O.O.
Vladimira Popovića 40/IV, 11070 Beograd

Број под којим је
понуда заведена/број
из интерне доставне
књиге
126У/19
127У/19

Датум и час
пријема
11.09.2019.
11:58 часова
11.09.2019.
11:58 часова

3.
Критеријум за доделу уговора- избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – бр. 2/2019 – НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ донеће се применом критеријума „најниже понуђена цена".
4.

Р.бр.

1.

2.

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Назив понуђача
ЈП ЕПС БЕОГРАД
Балканска 13, 11000 Београд
ENERGIA GAS &POWER D.O.O.
Vladimira Popovića 40/IV, 11070
Beograd

Понуђена цена
без ПДВ-а

Понуђена цена са ПДВом

519.036,13 дин.

622.843,36 дин.

523.923,72 дин.

628.708,464 дин.

5. Ранг листа неприхватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: НЕМА
6. Ранг листа опозваних понуда: НЕМА
7. Назив понуђача коме се додељује уговор:

ЈП ЕПС БЕОГРАД , БАЛКАНСКА 13, 11000 БЕОГРАД
На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5
(пет) дана од дана објављиваља Одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 149. Закона.

