Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17
Број: 01- 277-7/16
Датум: 14.04.2016.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15) и Извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда број 01-277-6/16 од
14.04.2016. године, в.д. директор Института за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као
Наручилац, доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора
Додељује се уговор о јавној набавци добара понуђачу „ЕПС Снабдевање, д.о.о. Београд,
Седиште: Царице Милице бр.2, 11000 Београд, самостална понуда број 18-01-16638/1-16 од
06.04.2016. године у предмету јавне набавке добара број 1/16 – Eлектричнa енергијa за потребе
Института за рехабилитацију.
Вредност уговора о јавној набавци добара је 11.097.000,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом
13.318.000,00 динара.

Образложење
1. Предмет јавне набавке: Eлектричнa енергијa
2. Подаци из Плана јавне набавке за 2016.годину:
-редни број набавке: 1/16
-врста поступка: отворени поступак јавне набавке добара
- oзнака из Општег речника 09310000-5 електрична енергија
-апропријација у буџету: Средства за набавку су предвиђeна у Финансијском плану конто
421211, ставка 9- утрошенa eлектрична енергија, а у Плану јавних набавки Института за
рехабилитацију за 2016. годину, добра редни број 1-електрична енергија, конто 4212, извор
финансирања: приходи од РФЗО и сопствени приходи.
3. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): до 18.000.000,00 динара.
4. Евентуална одступања од Плана јавних набавки са образложењем: у овој јавној набавци
нема одступања од Плана јавних набавки за 2016.годину.
5. Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни, разлози и околности које
оправдавају примену тог поступка:
Обзиром на процењену вредност јавне набавке и План јавне набавке за 2016.годину, спроведен
је отворени поступак јавне набавке добара, како је и предвиђено Планом.
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- Наручилац је дана 11.03.2016.године објавио позив за достављање понуда на Порталу
службених гласила Р.Србије и базе прописа, Порталу јавних набавки и интернет страници, као и
конкурсну документацију.
- Комисија за јавну набавку је дана 11.04.2016. године у 12,15 ч. како је наведено у позиву и
конкурсној документацији отворила понуде и сачинила Записник о отварању понуда број 01-2775/16 од 11.04.2016.године, који је у законском року достављен свим понуђачима.
- Неблаговремених понуда није било.
- Укупан број поднетих понуда: једна поднета понуда.
Обзиром да је поднета једна понуда, комисија је увидом у конкурсну документацију
констатовала да нису тражени никакви додатни услови, као и да је критеријум био најнижа
понуђена цена, тако да је могуће да још увек постоји мали број понуђача на тржишту ових добара.
6.Подаци о понуђачима:
Р.
бр
Назив и адреса
понуђача
1.

матични
број

ПИБ

ЕПС
Снабдевање,
д.о.о Београд
Седиште: Царице
Милице бр.2,
20924195 108057105
11000 Београд
Адреса за пријем
поште:
Макензијева
бр.37.

самостална/
подизвођач/
заједничка
понуда број

самостална
број понуде
18-01-16638/1-16
од 06.04.2016.

понуђена
цена без
ПДВ-а

11.097.000,00

остали елементи
понуде

-рок испоруке: без
прекида
-важност понуде 60
дана,
-рок плаћања
30 дана.

7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Нема одбијених понуда.
8. Понуде понуђача које је наручилац оценио као благовремене, одговарајуће и
прихватљиве:
8.1. Понуђач „ЕПС Снабдевање, д.о.о. Београд, Седиште: Царице Милице бр.2, 11000
Београд, доставио је самосталну понуду број 18-01-16638/1-16
од 06.04.2016. године са понуђеном ценом од 11.097.000,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом
13.318.000,00 динара.
Јединичне цене по киловат сату су за вишу тарифу 5,69 динара без ПДВ-а, односно 6,83
дин. са ПДВ-ом, а за нижу тарифу 3,66 динара без ПДВ-а, односно 4,39 са ПДВ-ом.
Комисија је након стручне оцене ову понуду оценила као благовремену, одговарајућу и
прихватљиву, тј. наручилац је није одбио због битних недостатака, нити ограничава нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача, која испуњава све техничке спецификације из
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конкурсне документације и не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Понуђач је уз
понуду доставио све доказе тражене конкурсном документацијом о испуњавању обавезних и
додатних услова за учешће у овој јавној набавци.
На основу изнетог, а у складу са чланом 3. став 1. тачка 31-33. ЗЈН, комисија за јавну
набавку је понуду овог понуђача оценила као благовремену, одговарајућу и прихватљиву.
9. Критеријум за избор: најнижа понуђена цена.
10. После извршене стручне оцене, по предлогу комисије за јавну набавку, наручилац је
донео одлуку о додели уговора понуђачу „ЕПС Снабдевање, д.о.о. Београд, Седиште: Царице
Милице бр. 2, 11000 Београд, који је поднео самосталну понуду 18-01-16638/1-16 од 06.04.2016.
године са понуђеном ценом од 11.097.000,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 13.318.000,00
динара, за јавну набавку број 1/16 - Набавка електричне енергије, а у складу са чланом 107.
Закона о јавним набавкама.

Поука о правном леку:
Против ове Одлуке понуђач односно заинтересовано лице
може поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет)
дана од дана пријема исте. Захтев за заштиту права подноси
се Републичкој комисији, а 1 (један) примерак предаје наручиоцу.

в.д. Директор
Института за рехабилитацију
Прим.др Снежана Костић
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