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ПДЛУКА П ДПДЕЛИ УГПВПРА                   

 
 

Нарушилац:Предщкплска устанпва"Плга Јпвишић Рита" 
 

Адреса и местп:ППЖЕГА,Светпсавска 9  
 

Брпј ЈН  :1.1./2016 
 

Датум   14.7.2016.гпдине 

 
 
На пснпву шлана 108. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС” 
брпј 124/12, 14/15 и 68/15) пдгпвпрнп лице нарушипца, дпнпси: 
 
 
 

П Д Л У К У  
п дпдели угпвпра 

 
Дпдељује се угпвпр п јавнпј набавци дпбара електришне енергије ЈН 

брпј 1.1./2016.гпдине ппнуђашу ЕПС Снадбеваое дпп Царице Милице 2 
Бепград,ПИБ 103920327, МБ 20053658, са седищтем у Бепграду Стари Град. 

Укупна вреднпст угпвпра изнпси 2.589.412,52 динара без урашунатпг 
ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 3.105.314,52 динара са урашунатим 
ппрезпм на дпдату вреднпст.  

Угпвпр се дпдељује накпн спрпведенпг птвпренпг  ппступка јавне 
набавке.  

 
 

П б р а з л п ж е о е 
 

Нарушилац, Предщкплска устанпва"Плга Јпвишић Рита"је дана 
16.5.2016. гпдине, дпнеп Пдлуку п ппкретаоу ппступка јавне набавке дпбара-
електришна енергија ,зав.бр.1.1./2016 –  щифра из ПРН 0931000.  

 
Ппступак јавне набавке птвпрени  је спрпведен схпднп шлану  32. 

(пснпв из Закпна за спрпвпђеое пдређене врсте ппступка).  
Прпцеоена вреднпст јавне набавке 5.000.000,00 динара (без ПДВ). 

Средства за пву јавну набавку су планирана на  екпнпмскпј класификацији 
421211 у бучету/финансијскпм плану нарушипца за 2016. гпдину.  
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Дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда дана 27.6.2016. гпдине на адресу 
нарушипца приспелп је 2 ппнуде.   

Накпн спрпведенпг ппступка птвараоа ппнуда Кпмисија за јавну 
набавку је приступила струшнпј пцени ппнуда и сашинила извещтај. 

У извещтају п струшнпј пцени ппнуда брпј 11/51 пд 12.7.2016. гпдине, 
Кпмисија за јавну набавку је кпнстатпвала следеће: 

 
1. 
 
Благпвременп, тј. дп дана 27.6.2016. гпдине дп 12,00 шаспва, приспеле су 
ппнуде следећих ппнуђаша, и тп пп наведенпм редпследу: 

 
 

 
Б 

ППНУЂАЧ ЗАВПДНИ БРПЈ И 
ДАТУМ ДПСПЕЋА 

 НАЧИН 
ДПСПЕЋА 

 
1 

PEO ENERGY DOO 
БЕПГРАД 

397 
24.6.2016. у 10,00 

ЈН 
1.1./2016. 

 
Брза ппщта 

 
2 

ЕПС СНАДБЕВАОЕ 
БЕПГРАД 

398 
27.6.2016. у 9,00 

ЈН 
1.1./2016. 

 
Брза ппщта 

 
 
2. Неблагпвремене ппнуде: нема 
 
3. 
Кпмисија кпнстатује да су ппнуђаши ппднели ппнуду са следећим ценама, 
евентуалним пппустима и псталим елементима: 
 

Редни 
брпј 

Брпј ппд кпјим 
је ппнуда 
заведена 

Назив и пснпвни ппдаци п 
ппнуђашу 

Ппнуђена цена и 
евентуални пппуст у 
динарима/Елементи 

критеријума екпнпмски 
најппвпљнија цена 

1. 397 PEO ENERGY DOO 
БЕПГРАД 

 
2 524 148,98 

2. 398 ЕПС СНАДБЕВАОЕ 
БЕПГРАД 

 
2 589 412,52 

 
 
  
4. 
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 Сви ппнуђаши су дпставили  све дпказе п испуоенпсти услпва за ушещће у 
ппступку.   
 
5.  
 
Накпн прегледа дпстављених пбразаца, дпказа п испуоенпсти услпва за 
ушещће у ппступку и псталих делпва ппнуде, нису упшени недпстаци у 
ппнудама  
 
6. Називи, пднпснп имена ппнуђаша шије су ппнуде пдбијене и разлпзи за 
оихпвп пдбијаое: нема пдбијених ппнуда 
 
7. 
 
 Критеријум за дпделу угпвпра: - најнижа ппнуђена цена 
 
 
Ппнуђаш ЕПС Снадбеваое дпп Царице Милице 2 Бепград,је уз ппнуду 
дпставип дпказ да нуди дпбра дпмаћег ппрекла,Увереое ПКС бр.33-
172016.гпдине пд 30.5.2016.гпдине ,  те је нарушилац, пре рангираоа ппнуда 
ппзвап другпг ппнуђаша Proenergybgd doo,шија је ппнуда пцеоена кап 
прихватљива да се изјасни да ли нуди дпбра дпмаћег ппрекла и укпликп их 
нуди , да дпстави прпписани дпказ, ппднесак 11/45 пд 4.7.2016.гпдине.  
Ппнуђаш Proenergybgd doo,је дпставип изјаву пд 6.7.2016.гпдине у кпјпј је 
навеп да не ппседује пптврду ПКС ,да је рпба кпју нуди дпмаћег ппрекла,те 
да ће енергија за снадбеваое бити купљена унутар РС. 
 
 У ситуацији где је Понуђач ЕПС СНАДБЕВАЊЕ Београд понудио  цену 
од        2 589 412,52 динара, а понуђач PEO ENERGY DOO Бепград је ппнудип 
цену пд   2 524 148,98 динара, ппнуђена цена ЕПС СНАБЕВАОЕ Бепград је за 
2,58 % већа пд ппнуђене цене другпг ппнуђаша.  
 
    
8. У наведенпј ситуацији где ппстпји ппнуда ппнуђаша кпји нуди дпбра 
дпмаћег ппрекла и ппнуда ппнуђаша кпји  није дпставип дпказ да нуди дпбра 
дпмаћег ппрекла, а критеријум за пцену ппнуда је најнижа цена, нарушилац 
мпра да примени преференцијал (преднпст) за ппнуђаша кпји нуди дпбра 
дпмаћег ппрекла пп најнижпј цени, ппд услпвпм да оегпва ппнуђена цена 
није прекп 5% вища у пднпсу на најнижу ппнуђену цену ппнуђаша кпји нуди 
дпбра странпг ппрекла. 
 
Из наведених разлпга ,а у  складу са пдребпм шлана 86. ст 4.Закпна п јавним 
набавкама ("Сл.гласник , бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), кпја гласи:  

„У слушају примене критеријума најниже ппнуђене цене, а у ситуацији када 
ппстпје ппнуде ппнуђаша кпји нуде дпбра дпмаћег ппрекла и ппнуде 
ппнуђаша кпји нуде дпбра странпг ппрекла, нарушилац мпра изабрати ппнуду 
ппнуђаша кпји нуди дпбра дпмаћег ппрекла ппд услпвпм да оегпва ппнуђена 
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цена није прекп 5% већа у пднпсу на најнижу ппнуђену цену ппнуђаша кпји 
нуди дпбра странпг ппрекла:“ 

 
 
9. Ранг листа ппнуђаша је следећа: 
 

Редни 
брпј 

Назив ппнуђаша 
Ппнуђена цена без 

ПДВ/Укупан брпј 
ппндера 

1 ЕПС СНАДБЕВАОЕ 
БЕПГРАД 

2 589 412,52 

2 PEO ENERGY DOO 
BEOGRAD 

2 524 148,98 

 
 
 
 
10. На пснпву свега изнетпг, Кпмисија за јавну набавку предлпжила је 
пдгпвпрнпм лицу нарушипца да угпвпр дпдели ппнуђашу: 
 

Назив ппнуђаша 
Ппнуђена цена и 
пстали елементи 

ппнуде у динарима  

ЕПС СНАДБЕВАОЕ 
БЕПГРАД 

2 589 412,52 

 
 

Пдгпвпрнп лице нарушипца прихватилп је предлпг Кпмисије за јавну 
набавку, те је на пснпву закпнскпг пвлащћеоа дпнелп пдлуку п дпдели 
угпвпра. 

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пве пдлуке ппнуђаш мпже 
нарушипцу ппднети захтев за защтиту права у рпку пд 10   дана пд дана 
пбјављиваоа на Ппрталу јавних набавки. 
 

ПДГПВПРНП ЛИЦЕ, 
Директпр ,Снежана 

Младенпвић, 
 

 


