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Дел.број: 410/2015
У Новом Саду, дана 30.12.2015.године.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, директор D.o.o. Magyar Szo Kft.,Розалија 
Екрес, доноси

О Д Л У К У
 О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у отвореном поступку јавне набавке добара 
набавка електричне енергије бр. 3/2015

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ДОО ЕПС Снабдевање Београд, са седиштем у Београду
ул.  Царице Милице бр.2, понуда број: 18-01-32094/1-15 од  21.12.2015. године, код наручиоца
заведена под бројем: 402/2015 од 25.05.2015.године.

УСВАЈА СЕ извештај о стручној оцени понуда бр. 409/2/2015 од 30.12.2015. године. 

О б р а з л о ж е њ е 
Наручилац је дана 23. 11. 2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број:
3/2015.
Позив  за  подношење  понуде  објављен  је  на  Порталу  јавних  набавки  и  интернет  страници
наручиоца дана 23. 11. 2015. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број:
409/1/2015  од  30.12.2015.  године,  Комисија  за  јавну  набавку  је  приступила  стручној  оцени
понуда.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 
Предмет јавне набавке набавка електричне енергије.
Назив и ознака из Општег речника набавке (ОРН): Електрична енергија 09310000
Процењена вредност јавне набавке је 6.500.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. 
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
Средства за плаћање ове јавне набавке су обезбеђена Одлуком о измени и допуни Финансијског плана за
2015.годину,  у  оквиру класе  5,  конто  5133-утрошак  електричне  енергије,  а  набавка  је  предвиђена  у
Измени и допуни Плана набавки бр.2  за 2015. годину од 23. 11. 2015. године.
3. У поступку јавне набавке учествовао је 1 (један) понуђач. 
4. Основни подаци о понуђачима и понуди:

Р.
бр. 

Назив и седиште понуђача, МБ, ПИБ, лице овлашћено за
заступање

Време пријема:  Број
понуде:  



1. ДОО ЕПС Снабдевање Београд МБ: 20924195, ПИБ:
108057105, Драган Јеремић

25.12.2015.године
 9:54

402/2015

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 
Нема. 
6. Критеријум за доделу уговора: 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
7. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Р. бр. Назив и седиште понуђача Понуђена цена без ПДВ-а:

1. ДОО ЕПС Снабдевање Београд 5.692.032,00

8. Понуђач којем се додељује уговор: 
Комисија  за  јавну набавку  констатује  да  је  најповољнија  понуда  бр.402/2015  од  25.12.2015.
године понуђача ДОО ЕПС Снабдевање Београд, са седиштем у Београду, ул. Царице Милице
бр. 2, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор. 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

                                                                                                               Розалија Екрес, директор 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за                              
заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, 
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Доставити:
1. ДОО ЕПС Снабдевање Београд; 
2. Архиви


