
Наручилац: ЈКП''Моравац'' Мрчајевци 

Јавна набавка велике вредности ЈНMВ-01-1.1.1/2017 

Број: 105 

Датум: 28.02.2017.године 

 

 

На основу члана 108. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.Р:С.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и 

извештаја комисије за Јавну набавку доносим: 

 

О  Д   Л  У  К  У 

 

О додели уговора у  поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-01-1.1.1/2017 за набавку 

електричне енергије. 

Укупна уговорена вредност за реализацију Јавне набавке износи 2.031.758,80 динара без ПДВа 

Уговор се додељује понуђачу ''ЈП ЕПС Београд'' Београд, Царице Милице бр.2 

ПИБ:103920327, матични број 20053658. 

Ову Одлуку објавити на Порталу Јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења и 

интернет страници наручиоца. 

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 10.02.2017.године донео одлуку о покретању поступка Јавне набавке мале 

вредности деловодни бр.65, за набавку електричне енергије. На порталу Јавних набавки и 

интернет страници ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци, објавио је Позив за подношење понуда и 

конкурсну документацију за предметну Јавну набавку број ЈНМВ-01-1.1.1/2017 дана 

13.02.2017.године. 

До истека рока за подношење понуда 23.02.2017. године до 12,00 часова на адресу наручиоца 

приспеле су следеће понуде:  

 

1. Д.О.О.''PROENERGYBGD'', Владимира Поповића 6 11 070 Нови Београд 

- понуда заведена под редним бројем 84 код наручиоца 

- достављена дана 22.02.2017. године у 10 часова и 15 минута 

- понуђена цена износи 5,35 динара/Еkwh и не садржи П.Д.В. 

- укупна вредност понуде износи 2.031.758,80 динара без ПДВ-а 

- достављени су докази о испуњености услова за учешће у поступку Јавне набавке 

- понуда се оцењује као прихватљива, јер је благовремена и одговарајућа 

- с'обзиром да је други понуђач ''ЈП ЕПС Београд'' Београд, доставио уверење ПККС да је 

  понуђено добро домаћег порекла, тражено је од овог понуђача да нам достави докуменат  

  да је и његова електрична енергија домаћег порекла. Истог дана 23.02.2017. године добили  

  смо изјаву да не поседују тражени докуменат. 

 

 



 

 

 

2. ''ЈП ЕПС Београд'', Београд 

- понуда заведена у ЈКП ''Моравац'' под редним бројем 91 

- достављена дана 23.02.2017. у 10 часова и 20 минута 

- понуђена цена износи 5,35 динара/Еkwh и не садржи П.Д.В. 

- укупна вредност понуде износи 2.031.758,80 динара без ПДВ-а 

- достављени су докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- достављено је и уверење издато од стране Привредне коморе Србије да је електрична   

  енергија домаћег порекла 

- понуда овог понуђача се оцењује као благовремена, одговарајућа а самим тим је и  

  прихватљива. 

 

На основу напред наведеног, сагласно одредбама чланова 108. и 86.  Закона о Јавним набавкама 

и Извештаја комисије за јавне набавке, наручилац ће Уговор доделити понуђачу ''ЈП ЕПС 

Београд'', Царице Милице бр.2 Београд, матични број 20053658, ПИБ: 103920327 је понуда 

деловони број понуђача 18-01-95060/1-17 од 20.02.2017. године и предложеног модела уговора 

из конкурсне документације. Наручилац ће изабраном понуђачу доставити Уговор о Јавној 

набавци у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

 

Поука о правном леку: 

Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од 

дана објављивања на Порталу Јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља републичкој комисији за заштиту права. 

 

 

ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци 

        Драгица Вујанић 

_______________________ 


