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Република Србија
БИБЛИОТЕКА „Вук Караџић“ Пријепоље
Санџачких бригада бр.2
Пријепоље
Број:102/1
Датум: 06.06.2017. године
На основу члана 105. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» број 124/2012,
14/15, 68/15), Комисија за јавну набавку образована решењем број 87/2 од 17.05. 2017.
године, саставља:
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности- набавка добара - Јавна набавка електричне
енергије за потребе Библиотеке ''Вук Караџић'' у Пријепољу
ЈНМВ број 02/2017
Библиотека „Вук Караџић“ у Пријепољу је у својству Наручиоца дана 17.05. 2017.
године, донела Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 87/1, за
јавну набавку добара ЈНМВ број 02/2017 - Јавна набавка електричне енергије за потребе
Библиотеке ''Вук Караџић'' у Пријепољу.
Наручилац: Библиотека „Вук Караџић“ у Пријепољу, Санџачких бригада бр.2, 31300
Пријепоље.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 24.05.2017. године.
Предмет јавне набавке: набавка добара - електричне енергије
Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
-

Редни број јавне набавке из Плана јавних набавки за 2017. годину: 1.1.1
Интерни број поступка: 02/2017
-

Укупна вредност без ПДВ: 1.008.333,оо динара
Укупна вредност са ПДВ: 1.210.000,оо динара
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Оквирно време покретања поступка: мај 2017.
Оквирно време закључења уговора: јун 2017.
Оквирно време извршења уговора: јун 2018.
Извор финансирања: По апропријацији у буџету или финансијском плану:
Економска класификација - 421211

Процењена вредност јавне набавке: 1.008.333,оо динара без ПДВ
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Одступања од плана набавки са образложењем: Нема.

1. Поступак отварања понуда вођен је дана 01.06.2017. године, са почетком у 12:15
часова у просторијама наручиоца.

2. Отварање понуда извршила је Комисија за јавну набавку образована решењем
број 87/2 од 17.05. 2017. године, у саставу:
a. Александар Вујичић, Члан
b. Нермина Дуран, Чланица
c. Марија Стиковић, Чланица

3. Благовремено, тј. до дана 01.06.2017. године до 12:00 часова, приспела је понуда
једног понуђача, и то:
Редни
број

Број под којим је
понуда заведена

1.

92/1

Назив или шифра понуђача

Датум Пријема

Сат

ЈП ЕПС Београд, Царице
Милице број 2., 11000
Београд, матични број
20053658, ПИБ 103920327

31.05.2017.год.

10:00 h

4. Неблаговремених понуда није било.
5. Комисија констатује да су понуђачи поднели следеће цене и евентуалне попусте:
Редни
број

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив или шифра
понуђача

Понуђена цена и евентуални попуст у динарима

1. Укупна цена за пројектовану потрошњу без
ПДВ-а (са трошковима балансирања):
462.049,20 динара

1.

92/1

ЈП ЕПС Београд, Царице
Милице број 2., 11000
Београд, матични број
20053658, ПИБ
103920327

Укупна цена за пројектовану потрошњу
са ПДВ-ом (са трошковима балансирања):
554.459,04 динара
2. Рок плаћања: 25 дана (не може бити краћи
од 25 дана нити дужи од 45 дана) од дана
испостављања
фактуре
од
стране
добављача.
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6. Избор најповољније понуде и додела уговора ће се извршити применом
критеријума:
„Најнижа укупна понуђена цена за пројектовану потрошњу, без ПДВ-а, са
трошковима балансирања“.

7. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је понуда
заведена
/

Подносилац понуде
/

Разлози за одбијање
понуде
/

8. Комисија за јавну набавку је спровела поступак прегледа и стручне оцене понуде
и утврдила следеће:
Понуда заведена код Наручиоца под бројем 92/1 од 31.05.2017.год., понуђача ЈП
ЕПС Београд, Царице Милице број 2., 11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ
103920327, испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне
документације, и иста је благовремена, одговарајућа и прихватљива.
Како је пристигла само једна понуда Комисија констатује да није могуће извршити
рангирање на основу критеријума: „Најнижа укупна понуђена цена за пројектовану
потрошњу, без ПДВ-а, са трошковима балансирања“.
Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора
и закључи уговор о јавној набавци добара – електричне енергије за потребе Библиотеке
''Вук Караџић'' у Пријепољу, са понуђачем ЈП ЕПС Београд, Царице Милице број 2., 11000
Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, по понуђеној цени од 462.049,20 динара
без ПДВ-а, односно 554.459,04 динара са ПДВ-ом за пројектовану потрошњу утврђену
конкурсном документацијом.

Комисија за јавну набавку:
1)_________________________, Александар Вујичић, председник комисије;
2)_________________________, Нермина Дуран, чланица комисије;
3)_________________________, Марија Стиковић, чланица комисије.
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