
 
Наручилац 

Дом за душевно 
оболела лица „Чуруг“  

 
Адреса 

Чуруг, Краља Петра 
Првог број 1 

 
Место 

Чуруг 

 
Број одлуке 

01-  359  -2/20, 
ЈН 2/20, јнмв 
број 1/2020. 

 
Датум 

03.02.2020. 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), и 
Извештаја о стручној оцени понуда број 01-359 -1 /20, Директор Дома за душевно оболела лица 
„Чуруг“ доноси:  

О Д Л У К У  
 

о додели уговора у поступку јавне набавке добара број 2/20, јнмв број 1/2020. Набавка 
добара- eлектрична енергија 

 на период до 12 месеци односно до утрошка средстава 
 

          УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ ЈП ЕПС Београд,Београд, 
Балканска 13,(адреса за пријем поште Београд, Макензијева 37) број понуде 01-358/20 од дана 
27.02.2020.у 9,05 часова. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Наручилац је дана 19.02.2020. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности добара – електрична енергија, Јавна набавка број 2/20, јнмв број 1/2020., на 
период до 12 месеци,односно до утрошка средстава. За наведену јавну набавку наручилац је 
објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на свом сајту дана 
19.02.2020.године. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 
01- 359 - 1/20 од дана: 28.02.2020.године, Комисија за јавну набавку приступила је стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о истом број: 01-359 -1/20, од дана: 02.03.2020.године 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке 

 
Набавка добара-електрична енергија, 
ОРН 09310000 

 
Редни број јавне набавке 2/20, јнмв број 1/2020 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 2.750.000,00    динара 

Вредност уговора о јавној набавци 
(без ПДВ-а)   2.524.028,20 динара 

Вредност уговора о јавној набавци 
(са ПДВ-ом)  3.028.833,89 динара 

Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача која је временски раније приспела код наручиоца. 
 
У поступку јавне набавке је учествовалo  два понуђача. 

1) Укупан број поднетих понуда: две 



 

Назив/име понуђача 

RESTART ENERGY ДОО, Уроша 
Мартиновића 18/1, Београд, број понуде 01-
357/20 од дана 27.02.2020.у 9,00 часова 

ЈП ЕПС Београд,Београд, Балканска 
13,(адреса за пријем поште Београд, 
Макензијева 37) број понуде 01-358/20 од 
дана 27.02.2020.у 9,05 часова 

 

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 
одбијање и понуђена цена тих понуда: није било таквих понуда 

3) Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 

  Ранг листа понуђача по критеријуму најнижа понуђена цена: 
 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) у динарима  

ЈП ЕПС Београд,Београд, Балканска 
13,(адреса за пријем поште Београд, 
Макензијева 37) број понуде 01-358/20 од 
дана 27.02.2020.у 9,05 часова 

               2.524.028,20 динара 

RESTART ENERGY ДОО, Уроша 
Мартиновића 18/1, Београд, број понуде 
01-357/20 од дана 27.02.2020.у 9,00 часова 

               2.615.493,90 динара 

 

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатовала је да је најповољнија понуда 
понуђача 

ЈП ЕПС Београд,Београд, Балканска 13,(адреса за пријем поште Београд, Макензијева 37) број 
понуде 01-358/20 од дана 27.02.2020.у 9,05 часова, и предложила наручиоцу његов избор, а који је 
овлашћено лице наручиоца доношењем ове Одлуке и прихватило, те понуђача којег је Комисија за 
јавну набавку електричне енергије, ЈН 2/20, ЈНМВ 1/2020 предложила, и изабрао за понуђача коме 
додељује уговор о јавној набавци на период до 12 месеци односно до утрошка средстава. 
 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 
да                                             

 
На основу изнетог одлучено као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може                                         
поднети захтев за заштиту права  
у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки,.. 
Захтев се подноси наручиоцу  а копија с истовремено доставља Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки                            

 Директор Дома 
                                                 

                           Мирослав Кресић, dipl.есс.   
Доставити : 
Понуђачима, а/а 

×  


