
                                                                                       

ЈКП "НИСКОГРАДЊА" 

Међај 19,Ужице 

                Број: 01-18/2 

                Датум: 17.04.2018. год. 

                                  Ужице 

                 

                На основу  члана  108 ЗЈН ( Сл. Гласник РС БР. 124/2012,14/2015,68/2015)  члана 45 

статута ЈКП „Нискоградња“  и  на основу Извештаја комисије за јавне набавке, Директор  доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

У  поступку набавке велике вредности  01-18/2 набавка добара  -ел. енергија 

Предмет јавне набавке су  добра. 

Набавка није обликована по партијама.  

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда , 

Комисија је у Извештају  о стручној оцени понуда 01-18/2 од 17.04.2018.године, оценила и 

рангирала понуде те Директору ЈКП  „Нискоградња“предложила најповољније понуде за 

спровођење предметне јавне  набавке . 

На основу законског овлашћења и предлога Комисије Директор Снежана Милутиновић је 

донела 

  

Одлуку о 

Избору најповољнијег понуђача за реализацију набавке добара - ел. енергија.Усваја се 

Извештај о стручној оцени понуда 01-18/2 од 17.04.2018.године за набавку добара  ел. 

енергија који је сачинила Комисија за јавну набавку, додељује се Уговор понуђачу:  ЕПС 

Снабдевање д.о.о Царице Милице 2 , Стари Град  Београд 11000. Вредност уговорених  

добара је 2.668.52,12 динара без ПДВ а односно  3.202.262,54 динара  са  ПДВ ом   

Образложење 

Наручилац је дана 01.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

велике вредности   набавка добара - ел.енергија.   

Предмет јавне набавке велике вредности су добра – ел. енергија, општи речник набавки: 

09300000 - Електрична енергија. 

 Набавка је планирана под редним бројем 1.1.9. у Плану јавних набавки. 

 Укупна процењена вредност набавке је 6.500.000,00 динара без ПДВ а 

 Набавка није обликована у партије. 

Након стручне оцене понуда комисија је констатовала следеће о поднетим понудама: 

 

 

 



 

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив понуђача Датум пријема Сат 

01-

18/2-1 

Energija Gas And Power Dоо, Beograd 16.04.2018.g

oд 

08:25 

01-

18/2-2 

Eps Snadbevanje, Beograd 16.04.2018.g

oд 

08:26 

 

Неблаговремених понуда није било. 

Комисија је констатовала да су понуђачи поднели следеће понуде: 

1.Понуда бр. 184/2018 од 10.04.2018. године од „Energija Gas and Power“ doо Београд  

11070 Нови Београд , ул. Владимира Поповића бр. 40,  ПИБ 108189680, Матични број 

 20948914, које заступа Велимир Гавриловић.  

            2.Понуда бр. 18.01-1172367/1 -18- 16 од 10.04.2018. године од ЕПС Снабдевање д.о.о 

            Царице Милице 2 , Стари Град  Београд 11000 , ПИБ 103920327, Матични број  

           20053658 које заступа Милорад Грчић вд директор 

Понуђене цене у понудама:                     

Понуда бр. 18.01 – 172367/1 – 18 од 10.04.2018. године од ЕПС Снабдевање д.о.о 

Царице Милице, Стари Град  Београд   понудила је добра    по цени од 2.668.52,12 динара без 

ПДВ а односно   3.202.262,54 динара са ПДВ ом 

Понуда бр. 184 од 10.04.2018. године од“ Energija Gas and Power “ doо Београд, 

понудила је добра по цени од  2.826.603,4 динара без ПДВ а односно 3.391.924,08 динара са 

ПДВ ом . 

Сви понуђачи  су испунили  услове за учешће у поступку јавне набавке  у складу са 

захтевима наручиоца из конкурсне документације.Комисија није уочила недостатке у 

поднетим понудама. 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. У складу са овим критеријумом 

Комисија је у Извештају бр 01-18/2 предложила као најповољнију понуду, понуду бр.  18.01-

172367/1 - 18 од 10.04.2018. године од ЕПС Снабдевање д.оо. 

Поука о правном средству: 

Поука о правном леку: Против ове Одлуке понуђачи могу поднети захтев за заштиту 

права у року од десет дана од дана објављивања Олуке на Порталу јавних набавки.Захтев се 

подноси  наручиоцу и Републичкој комисији. 

  

                                                                                                                        Директор 

                                                                                                     Снежана Милутиновић дипл. екон. 

 


