ЈП“ВОДОВОД“ Сурдулица
Адреса: Српских Владра 67,17530 Сурдулица

Дел. Број: 4488/9
Датум:10.12.2019.год.
.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
Извештаја Комисије за јавне набавке бр. 4488/8 од 10.12.2019.год ,Директор .
ОДЛУКУ
о додели уговора
ЈП“ВОДОВОД“ Сурдулица , као наручилац, у поступку јавне набавке бр (1.1.4- ЈНМВД04/19), Уговор о јавној
набавци НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ додељује ЈП ЕПС Београд,ул. Балканска 13
,ПИБ 103920327,МБР20053658
Образложење
Наручилац је дана 22.11.2019 године донео одлуку број 4488/2 о покретању поступка јавне набавке мале вредности
бр. ЈНМВД04/19, за јавну набавку НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
За наведену јавну набавку наручилац је дана 22.11.2019 године, објавио позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници www.vodsurd.rs
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 (једна ) понуда
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 4488/8 од 10.12.2019 .године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке је добро: НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.1.4- ЈНМВД04/19)
Процењена вредност јавне набавке је 1.600.000,00 динара
а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Број под којим је
Назив/име понуђача
Датум и час пријема понуде
понуда заведена
ЈП ЕПС Београд,ул. Балканска 13 ,ПИБ
4650
09.12.2019 у 1130
103920327,МБР20053658
1. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда;
2. Начин примене методологије доделе пондера
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
а) Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена):
Понуђена цена (без ПДВ-а)
Назив/име понуђача
Средњи напон
Активна ВТ
7,34
Активна НТ
4,72
ЈП ЕПС Београд,ул. Балканска 13 ,ПИБ
Широка потрошња
1.
103920327,МБР20053658
Активна ВТ
7,34
Активна НТ
4,72
Укупно без ПДВ
1.600.000,00
3.
4. Назив/име понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити:
ЈП ЕПС Београд,ул. Балканска 13 ,ПИБ 103920327,МБР20053658
Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача
ДИРЕКТОР је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели
уговора као у изреци ове одлуке.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Надлежни орган наручиоца
____________________________
Доставити:
- објавити на Порталу јавних набавки
-објавити на интернет страници предузећа
- за документацију

