ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35
Број : 297
Датум : 26.02.2016.године
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 124/2012),
директор ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси :
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Редни број
4-204/2016
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу “ЕПС СНАБДЕВАЊЕ “ДОО, ул. Царице Милице број
2, адреса за пријем поште ул.Макензијева број 37, Београд, заведена под бројем 274 дана
24.02.2016.године у 9.06 часова, заведена, Матични број 20924195, Пиб: 108057105, са
понуђеном ценом од 3.157.500,00 динара без ПДВ-а, 3.789.000,00 са ПДВ-ом.

Образложење
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, за набавку добара – Електрична енергија, коју је дана 15.02.2016.године донео
директор Предузећа број 202, објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних
набавки дана 15.02.2016. године и својој интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку добара, Електрична енергија благовремено се
одазвао 1 понуђач.
Отварање понуда обављено је дана 25.02.2016.године са почетком у 10,15 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 284 од 25.02.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај број 296 од 26.02.2016. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке је набавка добара Електрична енергија.
Назив и ознака из општег речника набавки добара Електрична енергија је 09130000
Предмет јавне набавке обликован у целини.
Процењена вредност јавне набавке Електрична енергија је 4.500.000,00 динара без
обрачунатог ПДВ-а.
У поступку јавне набавке за набавку добара Електрична енергија учествовао је 1 понуђач
са благовременом понудом и то:
1.“ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ ДОО, Београд, улица Царице Милице број 2, адреса за пријем
пошиљака је Макензијева број 37 Београд, заведена под бројем 274 дана
24.02.2016.године у 09,06 часова
Неблаговремене понуде:
Нема неблаговремених понуда
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена
Назив и седиште понуђача:

1.“ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ ДОО, Београд, улица Царице Милице број 2, адреса за пријем
пошиљака је
Макензијева број 37 Београд, заведена под бројем 274 дана
24.02.2016.године у 09,06 часова
ул. Царице Милице број 2, Београд
матични број понуђача: 20924195
ПИБ : 108057105
Лице овлашћено за потписивање уговора: Милена Радивојевић
Лице за контакт : Марко Спасојевић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 274 дана 24.02.2016.године у 09,06 часова
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 3.157.500,00 динара без ПДВ-а, 3.789.000,00 са ПДВ-ом
Рок плаћања 10 дана од дана пријема уредне фактуре
Рок важења понуде 60 дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је попунио Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама,
попунио је Образац понуде, Образац структуре цена, Модел уговора, Образац изјаве о
независној понуди, Образац Изјаве о обавези достављања менице за добро извршење
посла, Образац Изјаве да је уписан у Агенцију за привредне регистре, Изјаву о поштовању
обавеза које произилазе из важећих законских прописа, Спецификација потрошње
електричне енергије.
Понуђач је одставио Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача, као и Изјаву
на свом меморандуму да уколико му буде додељен уговор у предметном поступку набавке
добара да ће Понуђач одмах по потписивању уговора закључити :
- Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен,
- Уговор којим преузим балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца,
Понуђач је доставио и решење из регистра понуђача БПН број 474/2016 од
17.02.2016.године као и БПН.број 336/2015 године од 02.02.2016.године, Понуђач је
доставио и интернет адресу на свом меморандуму за преузимање решења о упису у
регистар понуђача, Понуђач је уз понуду доставио и Потврду Народне банке о броју дана
неликвидности од 12.01.2016.године, као и Изјаву на свом меморандуму о интернет адреси
за информације о ликвидности, Изјава на свом меморандуму о интернет адреси о давању
стања да ли је предузеће у процесу стечаја, Понуђач је доставио и потврду Агенције за
привредне регистре којом се потврђује да код генције за привредне регистер није
регистрован поступак ликвидације или стечаја, Понуђач је доставио и изјаву за преузимање
лиценце за снабдевање електричном енергијом са навођењем интернет адресе, Понуђач је
доставио и Уверење и Решење Агенције за енергетику РС, Понуђач је доставио и Потврду
о учешћу на тржишту, као и Правилник о начину доказивања испуњености услова да су
понуђена добра домаћег порекла, Обавештење о поступању након доделе уговора , као и
обавештење са увођењем обавезе плаћања анцизе на електричну енергију за крајњу
потрошњу, Уврење да је понуђач понуђач производа домаћег порекла.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна, одговарајућа и прихватљива.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу
уговора: није могуће правити ранг листу Понуђача имајући у виду да је доствљена само
једна понуда и то:
“ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ ДОО, Београд, Понуђена цена: 3.157.500,00 динара без ПДВ-а,
3.789.000,00 са ПДВ-ом

9. Понуђач којем се додељује уговор:
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да су пристигле понуде
благовремене, да је испуњен услов за доношење Одлуке о додели уговора прописан
чланом 107. Закона о јавним набавкама и предлаже директору Предузећа да донесе
Одлуку о додели уговора Понуђачу “ЕПС СНАБДЕВАЊЕ “ДОО, ул. Царице Милице број
2, адреса за пријем поште ул.Макензијева број 37, Београд, заведена под бројем 274 дана
24.02.2016.године у 9.06 часова, заведена, Матични број 20924195, Пиб: 108057105, са
понуђеном ценом од 3.157.500,00 динара без ПДВ-а, 3.789.000,00 са ПДВ-ом.
Директор ЈКП“Водовод и канализација“ Алексинац је прихватио предлог Комисије за јавну
набавку о додели уговора, те је на основу законских овлашћења донео Одлуку о додели
уговора о јавној набавци добара Електрична енергија додељујући уговор понуђачу “ЕПС
СНАБДЕВАЊЕ “ДОО, Београд, ул. Царице Милице број 2 Београд.
Подизвођач: Понуђача је самостално поднео понуду.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
ДИРЕКТОР
Драгиша Симић

