ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35
Број : 338
Датум : 28.02.2017.године
Врста поступка: Отворени поступак јавне набавке
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 ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ
ДОБАРА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Редни број
1-46/2017
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу ЈП ЕПС Београд, улица Царице Милице број 2,
адреса за пријем пошиљака је Макензијева број 37 Београд, заведена под бројем 223 дана
14.02.2017.године у 9,30 часова, заведена код понуђача под бројем 94 од
24.01.2017.године, Матични број 20053658, Пиб: 103920327, са понуђеном ценом од
3.632.640,00 динара без ПДВ-а, односно 4.359.000,00 динара са ПДВ-ом.

Образложење
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне
набавке за набавку добара – Електрична енергија, коју је дана 16.01.2017.године донео
директор Предузећа број 43, објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних
набавки дана 16.01.2017. године и својој интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку добара, Електрична енергија благовремено се
одазвало 2 понуђача.
Отварање понуда обављено је дана 17.02.2017.године са почетком у 10,15 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 247 од 17.02.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај број 337 од 28.02.2017. 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 добара Електрична енергија је 5.800.000,00 динара
без обрачунатог ПДВ-а
У поступку јавне набавке за набавку добара Електрична енергија учествовало је 2
понуђача са благовременим понудама и то:
1. ЈП ЕПС Београд, улица Царице Милице број 2, адреса за пријем пошиљака је
Макензијева број 37 Београд, заведена под бројем 223 дана 14.02.2017.године у
9,30 часова
2. „PROENERGYBGD“ ДОО Београд, улица Владимира Поповића број 6, заведена
под бројем 224 дана 14.02.2017.године у 9,35 часова
Основни подаци о понуђачима:
Назив и подаци :

1.ЈП ЕПС Београд, улица Царице Милице број 2, адреса за пријем пошиљака је
Макензијева број 37 Београд, заведена под бројем 223 дана 14.02.2017.године у 9,30
часова
ул. Царице Милице број 2, Београд
матични број понуђача: 20053658
ПИБ : 103920327
Лице овлашћено за потписивање уговора: Милорад Грчић в.д.директора, Горан Кнежевић
извршни директор
Лице за контакт : Зоран Мићовић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 223 дана 14.02.2017.године у 09,30 часова
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 3.632.640,00 динара без ПДВ-а, односно 4.359.000,00 динара 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 уредно попунио обрасце који чине саставни део понуде, као и Модел уговора,
Изјаву Понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла, Образац Изјаве
да је уписан у Регистар понуђача уз коју је доставио Решење из Регистра понуђача.
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму да ако њему буде додељен уговор
сходно закону о Енергетици поступиће у складу са чланом 188. став 3. Закона о
енергетици, доставио је потврду о евидентирању за ПДВ, Уверење Агенције за енергетику,
Решење Агенције за енергетику, Изјаву на свом меморандуму са навођењем интернет
адресе на којој су подаци о понуђачу јавно доступни, као и Изјаву да нема евидентиране
неизмирене обавезе у претходне три године као и Потврду Агенције за привредне регистре,
доставио је и Потврду о учешћу на тржишту, као и референц листе, доставио је и Уверење
Привредне коморе Србије да понуђач нуди добра домаћег порекла.
Имајући у виду напред наведенко Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна
одговарајуча и прихватљива.
2.„PROENERGYBGD“ ДОО Београд, улица Владимира Поповића број 6, заведена под
бројем 224 дана 14.02.2017.године у 9,35 часова
ул. Владимира Поповића број 6
матични број понуђача: 20894172
ПИБ : 107905466
Лице овлашћено за потписивање уговора: Марко Ћосић и Исток Сотошек
Лице за контакт : Милица Ножица
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 224 дана 14.02.2017.године у 09,35 часова,
заведена код понуђача под бројем 418-2017 дана 13.02.2017.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 3.529.720,00 динара
без ПДВ-а, односно
4.235.664,00динара 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 уреднос попунио обрасце који чине саставни део понуде, као и Модел уговора,
Изјаву Понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла, Образац Изјаве
да је уписан у Регистар понуђача уз коју је доставио Решење из регистра понуђача,

Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму да ако њему буде додељен уговор
сходно закону о Енергетици поступиће у складу са чланом 188. став 3. Закона о
енергетици, доставио је Изјаву на свом меморандуму са навођењем интернет адресе на
којој су подаци о понуђачу јавно доступни, доставио је и Потврду о учешћу на тржишту, као
као и Лиценцу за обављање енергетске делатности као и Уверење Агенције за енергетику.
Комисија је констатовала да је Понуђач ЈП ЕПС Београд доставио доказ да нуди добра
домаћег порекла, те стим у вези Наручилац је поступио у складу са чланом 86. Закона о
јавним набавкама па је у складу са ставом 9. поменутог члана Закона о јавним набавкама
пре рангирања понуда дана 17.02.2017.године упутио захтев понуђачу „PROENERGYBGD“
ДОО Београд да се изјасни да ли нуди добра домаћег порекла и у складу са тим достави
доказ о истом, заведен под бројем 248.
Рок за изјашњење понуђачу је био 5 дана од дана пријема Захтева.
Понуђач „PROENERGYBGD“ ДОО Београд захтев је примио 20.02.2017.године.
Понуђач је дана 27.02.2017.године доставио Изјаву заведену под бројем 330, да немају
потврду Привредне коморе Србије да је роба коју нуде домаћег порекла.
На основу достављене документације коју је ценила Комисија јасно је да Понуђач
„PROENERGYBGD“ ДОО Београд нема доказ да нуди добра домаћег порекла, као и то да
цена коју нуде укључује све трошкове, па самим тим нема никаквих додатних трошкова
попут трошкова царине, увозних намета и слично.
Комисија је констатовала да су се стекли услови за примену члана 86. Став 4, Закона о
јавним набавкама односно могућност доделе префернцијала понуђачу који нуди добра
домаћег порекла односно да је Понуђач ЈП ЕПС Београд у оквиру своје понуде доставио
доказ да нуди добра домаћег порекла у складу са Правилником о начину доказивања
испуњености услова да су понуђна добра домаћег порекла.
Да укупна цена Понуђача ЈП ЕПС Београд није већа од 5% од понуђене цене понуђача
„PROENERGYBGD“ ДОО Београд
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Нема понуда које су одбијене
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу
уговора и применом преференцијала у складу са чланом 86. став 4. Закона о јавним
набавкама:
1. ЈП ЕПС Београд , Понуђена цена: 3.632.640,00 динара без ПДВ-а, односно
4.359.000,00 динара са ПДВ-ом
2.„ „PROENERGYBGD“ ДОО Београд, Понуђена цена: 3.529.720,00 динара
ПДВ-а, односно 4.235.664,00динара са ПДВ-ом

без

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 ЈП ЕПС Београд, улица Царице Милице број 2,
адреса за пријем пошиљака је Макензијева број 37 Београд, заведена под бројем 223 дана
14.02.2017.године у 9,30 часова, заведена код понуђача под бројем 94 од
24.01.2017.године, Матични број 20053658, Пиб: 103920327, са понуђеном ценом од
3.632.640,00 динара без ПДВ-а, односно 4.359.000,00 динара 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 ЈП ЕПС
Београд, улица Царице Милице број 2, адреса за пријем пошиљака је Макензијева број 37
Београд, заведена под бројем 223 дана 14.02.2017.године у 9,30 часова
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 10 дана од
дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
ДИРЕКТОР
Драгиша Симић

