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          У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени 

понуда број 2766 од 30.04.2019. године Комисије за јавну набавку наручиоца Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, у отвореном 

поступку јавне набавке чији су предмет добра Електрична енергија за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње 

потребе), редни број јавне набавке 9/2019, доносим 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

          Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, Немањина бб, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке бр. 9/2019, чији су 

предмет добра Електрична енергија за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе) уговор о јавној набавци 

додељује понуђач Јавном предузећу ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд (Стари Град), ул.Царице Милице 2, ПИБ:103920327, МБ:20053658, са 

укупном понуђеном ценом 3.530.655,00 динара без ПДВ-а, са роком плаћања 20 (двадесет) дана од дана испостављања рачуна и роком важења 

понуде 60 дана од дана јавног отварања понуда, све према понуди бр.18.01-212482/1-19 од 16.04.2019. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

    Наручилац је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 1543/1 од 15.03.2019. године у отвореном поступку јавне набавке (члан 32. 

ЗЈН, “СЛ. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чији су предмет добра Електрична енергија за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ 

Чачак (једногодишње потребе) ради доделе уговора о јавној набавци.     

            Редни број јавне набавке за текућу годину:  9/2019 
    У Плану јавних набавки Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2019. годину, ова јавна набавка се налази у одељку: 1.1 Добра–1.1.4 

Електрична енергија. 

    Јавна набавка није обликована по партијама. 

    Процењена вредност јавне набавке: 5.750.000,00 динара без ПДВ-а  

    Подаци о апропријацији у буџету,односно финансијском плану: Стални трошкови (економска класификација 421), број апропријације 450. 

    Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000- Електрична енергија. 

     Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници 

наручиоца   www.mojedetinjstvo.edu.rs 23.03.2019. године, а измена конкурсне документације је објављена 16.04.2019. године. 
      У позиву за подношење понуда и и конкурсној документацији, одређен је рок за подношење понуда до 23.04.2019. године у 11 часова. 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.mojedetinjstvo.edu.rs/
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      Благовремено, односно до 23.04.2019. године у 1` часова поднета је једна понуда. 

 

Бр.под којим 

је понуда 

заведена 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
Датум и час 

пријема 

 

2487 

 

Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд (Стари Град), 

ул.Царице Милице 2, ПИБ:103920327, МБ:20053658 

19.04.2019. 

године 

у 11:11 часова 
 

    Неблаговремених, измењених и опозваних понуда није било. 

    Комисија за јавну набавку је приступила јавном отварању понуда 23.04.2019. године у 11:15 часова и констатовала је следеће: 

Понуђач Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд (Стари Град), ул.Царице Милице 2, ПИБ:103920327, МБ:20053658 поднео је 

независну понуду бр.18.01-212482/1-19 од 16.04.2019. године са укупном понуђеном ценом 3.530.655,00 динара без ПДВ-а, са роком плаћања 20 

(двадесет) дана од дана испостављања рачуна и роком важења понуде 60 дана од дана јавног отварања понуда. Табеларни приказ понуде је 

следећи:  

 
Испорука електричне енергије 

 

 

Обрач. 

величина 
 

 

 

Оквирна 

потрошња за  

2018. 
 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

 

 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

 

 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5   

Ниски напон – активна ВТ kWh 370.000 7,94 9,528 
2.937.800,00 3.525.360,00 

Ниски напон – активна НТ kWh 95.000 5,03 6,036 
477.850.00 573.420,00 

Широка потрошња – виша 
тарифа (ВТ) kWh 11.000 7,94 9,528 

87.340,00 104.808,00 
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Широка потрошња – нижа 
тарифа (НТ) kWh 5.500 5,03 6,036 

27.665,00 33.198,00 

УКУПНО:  
3.530.655,00 4.236.786,00 

 

     Комисија је констатовала присутност документације тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом за ову јавну набавку. 

    Понуда бр.18.01-212482/1-19 од 16.04.2019. године понуђача Јавног предузећа ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд (Стари Град), ул.Царице 

Милице 2, ПИБ:103920327, МБ:20053658, доставио доказ о испуњености свих обавезних и додатних услова који су тражени позивом за 

подношење понуда и конкурсном документацијом за ову јавну набавку.       

    Комисија је приступила рачунској контроли и утврдила да рачунских грешака у понуди није било. 

    Поступак јавног отварања понуда је завршен у 11:23 часова. 

     Обзиром да овлашћени представник понуђача није присуствовао јавном отварању понуда, наручилац му је фотокопију записника о отварању 

понуда послао електронском поштом на дан јавног отварања понуда. 

     Комисија је приступила прегледу и стручној оцени благовремено поднетe понудe, у погледу испуњености услова одређених у позиву за 

подношење понуда и конкурсној документацији, и утврдила да је понуда бр.18.01-212482/1-19 од 16.04.2019. године понуђача Јавног предузећа 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд (Стари Град), ул.Царице Милице 2, ПИБ:103920327, МБ:20053658, прихватљива јер испуњава све 

обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, 

одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне 

набавке.      

       Примена критеријума за доделу уговора „најнижа понуђена цена“ подразумева поређење укупне понуђене цене у поднетим понудама, те 

након спроведеног прегледа и стручне оцене, обзиром да је поднета само једна понуда која је прихватљива, Комисија је изнела мишљење да су за 

јавну набавку добара бр. 9/2019 Електрична енергија за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе) 

испуњени услови за доделу уговора и предлажила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели понуђачу Јавном предузећу 

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд (Стари Град), ул.Царице Милице 2, ПИБ:103920327, МБ:20053658, са укупном понуђеном ценом 

3.530.655,00 без ПДВ-а, са роком плаћања 20 (двадесет) дана од дана испостављања рачуна и роком важења понуде 60 дана од дана јавног 

отварања понуда, све према понуди бр.18.01-212482/1-19 од 16.04.2019. године. 
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         У складу са изнетим, директор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак прихватио је предлог дат у Извештају о стручној оцени 

понуда бр.2766 од 30.04.2019. године, па је на основу чл.108 Закона о јавним набавкама одлучено као у диспозитиву. 

 

     У случају када је поднета само једна понуда у поступку јавне набавке, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, у складу са чл. 112. ст. 2. тач. 5. Закона о јавним набавкама.   

 

         Упутство о правном средству:Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

                                                                                                                                                                                           ДИРЕКТОР                                   
                                                                                                      Сузана Симеуновић
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