АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - БЕОГРАД

На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
Републике Србије, број 124/2012., 14/2015. и 68/2015.,) и Извештаја о стручној оцени
понуда број 01-30/147, од 23.04.2019. године, в.д. председник Академије пословних
струковних студија, проф. др Саша Бован, дана 24.04.2019. године, доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БРОЈ 02/2019 –
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Уговор по ЈН 02/2019, - електрична енергија, додељен је понуђачу ,,ЈП ЕПС БЕОГРАД“
Београд, Улица Макензијева број 37 који је поднео самосталну понуду заведену код
Наручиоца под бројем 01-30/143, од 23.04.2019. године.
Образложење
Наручилац је дана 19.03.2019. године донео Одлуку о покретању јавне набавке број ЈН
02/2019 - електрична енергија (ОРН: 09130000). Позив и Конкурсна документација
објављени су на Порталу управе јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана
20.03.2019. године. Комисија за спровођење јавне набавке размотрила је приспеле
понуде и сачинила Извештај о стручној оцени понуда, бр.01-30/147, од 23.04.2019.
године у коме је констатовано следеће:
1) Врста поступка: отворени поступак
2) Врста предмета јавне набавке: добра
3) Подаци о јавној набавци добара:
Предмет
Назив и ознака из oпштег речника
набавке
Укупна процењена вредност без ПДВ-а
Подаци из Финансијског плана
Подаци из Плана набавки
Број јавне набавке

Електрична енергија
Електрична енергија -09310000
7.000.000,00 динара
Број 01-2/3-1 од 22.01.2019. године
Број 01-2/4-1, од 22.01.2019. године,поз.1.1.
ЈН 02/2019

4) Укупан број благовремено поднетих понуда: 2 (две) понуде.
5) Благовремене понуде:
Ред.
Назив понуђача
бр.
1. ,,RESTART ENERGY“ Д.O.O. Београд, Улица Уроша Мартиновића 18/1
2. ,,ЈП ЕПС БЕОГРАД“ Београд, Улица Макензијева број 37
6) Неблаговремених понуда није било.
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7) Mишљење Комисије о резултатима учешћа у понудама по Конкурсној
документацији:
Комисија констатује да је Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН 02/2019,
као и остала документација везана за ову јавну набавку објављена на порталу Управе
за јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и да је свако заинтересован
који испуњава техничке и финансијске могућности могао да учествује у поступку ове
јавне набавке.
Комисија оцењује да се није служила никаквим елиминационим захтевима –
критеријумима које потенцијални понуђачи треба да испуне,већ искључиво неопходним
који су потребни за извршење ове јавне набавке.
Комисија сматра да су понуде понуђача,,RESTART ENERGY“ Д.O.O. Београд, Улица
Уроша Мартиновића 18/1 и ,,ЈП ЕПС БЕОГРАД“ Београд, Улица Макензијева број 37,
достављене у складу са захтевима из Конкурсне документације и да су испуњени услови
за наставак поступка ове јавне набавке.
8) Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена, без ПДВ-а.
9)Понуђене цене су следеће:
Понуда број 1.
Назив понуђача
Број под којим је понуда заведена
Понуђач понуду подноси
Достављен образац Изјаве о испуњавању
услова из члана 75. и 76. Закона
Достављен образац Понуде
Достављен модел Уговора
Достављен образац Изјаве о независној
понуди

,,RESTART ENERGY“ D.O.O. Београд, Улица
Уроша Мартиновића 18/1
01-30/135, од 22.04.2018. године у 09:15
часова
самостално
ДА
ДА
ДА
ДА

Укупна вредност без ПДВ-а
6.689.100,00 динара
8.026.920,00 динара
45 дана, рачунато од дана пријема
испоручених добара
32 дана

Укупна вредност са ПДВ-ом
Рок плаћања
Рок важења понуде
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Понуда број 2.
Назив понуђача
Број под којим је понуда заведена
Понуђач понуду подноси
Достављен образац Изјаве о испуњавању
услова из члана 75. и 76. Закона
Достављен образац Понуде
Достављен модел Уговора
Достављен образац Изјаве о независној
понуди

,,ЈП ЕПС БЕОГРАД“ Београд, Улица
Макензијева број 37
01-30/143, од 02.04.2018. године у 10:40
часова
самостално
ДА
ДА
ДА
ДА

Укупна вредност без ПДВ-а
6.226.500,00 динара
7.471.800,00 динара
45 дана, рачунато од дана пријема
испоручених добара
30 дана

Укупна вредност са ПДВ-ом
Рок плаћања
Рок важења понуде

10) Рангирање понуда по критеријуму: најнижа понуђена цена, без ПДВ-а:
Ред.
бр.
1.
2.

Понуђач
,,ЈП ЕПС БЕОГРАД“ Београд, Улица
Макензијева број 37
,,RESTART ENERGY“ D.O.O. Београд, Улица
Уроша Мартиновића 18/1

Укупна понуђена ранг
вредност без
ПДВ-а
6.226.500,00
1
динара
6.689.100,00
2
динара

11) Назив понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија за спровођење јавне набавке, после стручне оцене понуда, констатује да је
најнижа понуђена цена, без ПДВ-а, понуда заведена под бројем 01-30/143, од
23.04.2019. године, понуда ,,ЈП ЕПС БЕОГРАД“ Београд, Макензијева број 37, те
предлаже в.д председнику Академије пословних струковних студија, проф. др Саши
Бован, да са овим понуђачем закључи уговор о набавци добара по ЈН 02/2019 електрична енергија.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може да поднесе захтев за
заштиту права Наручиоцу,а копија захтева се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права понуђача, у року од 10 ( десет) дана од дана објављивања
ове Одлуке на порталу Управе јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
в.д. Председника
_____________________
проф. др Саша Бован

У Београду, 24.04.2019. године

Одлуку доставити:
сараднику за јавне набавке
архиви
Одлуку објавити:
- на порталу Управе јавних набавки
- на интернет страници Академије
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