ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
Број: 11
Датум:13.2.2018. год.
Чачак
На основу члана 108. став 1 и 3. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012,14/15 и 68/15) дана 13.2.2018. године, директор
Прехрамбено угоститељске школе Чачак доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1. Додељује се уговор понуђачу ЈП ЕПС Београд број понуде 8 од 12.2.2018.
године, на основу критеријума најнижа понуђена цена, у поступку ЈНМВ-Д01/2018- електрична енергија.
2. Ову одлуку објавити на порталу за ЈН и интернет страници наручиоца у року
од три дана од дана њеног доношења.
3. Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од пет дана
од дана њеног објављивања.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац Прехрамбено угоститељска школа Чачак, спровео је ЈНМВ-Д-01/2018
електрична енергија, чија је процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи
1.250.000,00 динара, а средства су обезбеђена у Финансијском плану на конту 421211, за
који се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, по Одлуци о покретању
ЈНМВ-Д-01/2018 бр 3. од 2.2.2018. године, коју је донео в.д.директор Прехрамбено
угоститељске школе.
Истовремено са доношењем Одлуке о покретању в.д. директор Прехрамбено угоститељске
школа донео је и Решење о образовању Комисије за јавну набавку - добара електрична
енергија , број 4 од 2.2.2018. године. Комисију у саставу:
1. Катарина Спасојевић, председник (Горан Глишовић, заменик)
2. Тања Марјановић, члан (Анета Петровић, заменик)
3. Тања Бошковић, члан (Весна Ковачевић, заменик)
Конкурсна документација и позив за подношење понуда објављени су на порталу ЈН и
интернет страници наручиоца 5.2.2018. године.
Рок за достављање понуда био је закључно са 13.2.2018. год. до 10,30 часова.
У наведеном року наручилац је примио једну понуде, а после истека рока __/___ понуду.
Поступак отварања понуда спроведен је у канцеларији директора Прехрамбено
угоститељске школе дана 13.2.2018. године са почетком у 11.00 часова.
Отварање понуда спровела је комисија у саставу:
1. Катарина Спасојевић, председник комисије
2. Тања Марјановић, члан

3. Тања Бошковић, члан
Отварању понуда нису присуствовали понуђачи.
Неблаговремених понуда није било.
Благовемене понуде, тј. до дана 13.2.2018. до 10,30 часова поднели су следећи понуђачи,
према редоследу пријема:
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ЈП ЕПС Београд

12.2.2018. у 9:15

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални
попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одрешени као елементи критеријума,
а који се могу нумерички приказати и евентуално други подаци из понуде.
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ЈП ЕПС Београд

582.640,00

Најнижа
понуђена
цена

Поступак отварања је завршен у 12 часова.
Примедби приликом отварања није било, а записник о отварању понуда, понуђачима ће се
доставити у року од три дана од дана отварања.
Дана 13.2.2018. године, комисија је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:
1. Понуђач ЈП ЕПС Београд дао је понуду са понуђеном ценом од 582.640,00 Понуда
је прихватљива.
На основу свега наведеног Комисија, на основу критеријума најнижа понуђена цена и
члана 107 став 3 ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 ,14/15 и 68/15) предлаже директору да
изабере понуду понуђача ЈП ЕПС Београд вредности 582.640,00 динара и да у том
смислу донесе одговарајућу одлуку.
ДИРЕКТОР
Драгица Симовић

