Историјски архив Суботица /Szabadkai Történelmi Levéltár/ Povijesni arhiv
Subotica
Место: Суботица
Ул. Трг Слободе бр. 1/III
Деловодни број : 01-21/19
Датум: 31. 10. 2019.год.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број
124/12, 14/2015 и 68/2015) и
Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.01-21/18 од 30.10.2019.године,
доноси се

ОДЛУКА
о додели уговора
У јавној набавци добара електричне енергије
бира се као једина понуда понуђача ЈП ЕПС Београд из
Београда ул Балканска број 13, заведена код понуђача под
Бр. 18.01-581353/1-19 од 23.10.2019. године, са којим ће се у складу са
прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о набавци добара.
Образложење
На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 01-21/11 од
17.10.2019.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци добара у
поступку јавне набавке мале вредности, на основу члана 39. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1. Назив наручиоца: Историјски архив Суботица /Szabadkai Történelmi Levéltár/
Povijesni arhiv Subotica
2. Адреса наручиоца: Суботица, ул. Трг Слободе бр. 1/III
3. Редни број јавне набавке 1.1.1.
4. Предмет ЈН је набавка добара и то: снабдевање електричном енергијом,
5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности,
6. Подаци о ЈН из плана набавки: 0931000 електрична енергија,
7. Процењена вредност ЈН је: 750.000 динара (без ПДВ-а).
8. Критеријум избора најповољније понуде: једина понуђена цена.
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1. Позив за достављање понуда:
У складу са чл.39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у
поступку јавне набавке мале вредности бр.1.1.1., је дана 17.10. 2019. године,
објављен на Порталу јавних набавки и Интернет адреси наручиоца
http://www.suarhiv.co.rs/, а истовремено је позив
упућен директно електронском поштом следећим потенцијалним понуђачима:

1. „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд ул. Царице Милице 2,
2„GEN-I“ д.о.о. Београд, Владимира Поповића бр. 6,
3„EFT“ Нови Београд, Шпанских бораца 3/IV,
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда био је
закључно са 30.10. 2019.године, до 10,00 часова.
2. Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року приспела само једна понуда:
1. ЈП ЕПС Београд ул. Балканска 13,
Ред. Бр. 01-21/15
Датум пријема понуде: 29.10.2019. у 11 часова и 10 минута
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање
понуда т.ј. дана 30. 10. 2019. године са почетком у 11,00 часова, а окончан је истог
дана у 11:55 часова.
Отварању понуда нису присуствовали овлашћени представници понуђача,
Записник о отварању ће бити достављен је у
року од 3 (три) дана од дана отварања понуде.
3. Преглед и оцена понуда:
После отварања понуда Комисија је дана 30. 10. 2019. године, извршила преглед и
стручну оцену понуда и утврдила следеће:
3.а. неисправне и неприхватљиве понуде су:
Таквих понуда нема.
Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о
јавним набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације.
4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже
понуђене цене и једине понуде, комисија је извршила рангирање свих исправних и
прихватљивих понуда:
6. Предлог комисије за јавну набавку:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са стручном оценом понуда и
извршеним рангирањем исправних и прихватљивих понуда по критеријуму
најниже понуђене цене, комисија је предложила наручиоцу доношење одлуке о
додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци добара – снабдевање
електричном енергијом, са понуђачем ЈП ЕПС Београд ул. Балканска 13, чија
је понуда бр. 01/21-15 од 29.10.2019.године, оцењена као исправна, прихватљива и
најповољнија у поступку јавне набавке мале вредности.
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
Понуда бр. 1
Цена 290.923,80 динара без ПДВ-а
Цена 349.108,56 динара са ПДВ-ом

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
-------------------------------------------Директор Архива, Стеван Мачковић

