
 

 

  
Наручилац  ЈП Водоканал Бечеј 
Адреса  Данила Киша 8/а 
Место   Бечеј 
Број             297 
Датум   10.04.2018.године 
 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), одговорно лице наручиоца доноси следећу 
 

 
О Д Л У К У  

 о додели уговора за јавну набаку у отвореном поступку за 
набавку електричне енергије 

 
 

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда бр. 173/18 од 16.03.2018.године, добављача – ЈП 
ЕПС Београд, на основу одређеног критеријума – најнижа понуђена цена. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
 

Наручилац је дана 12.02.2018.године донео Одлуку о покретању поступка набавке у 
отвореном поступку – електричне енергије, дел.број 123. 

  
Конкурсна документација је јавно објављена на порталу Управе за јавне набавке, и на сајту 
наручиоца. До истека рока за подношење понуда приспела је једна понуда а што је и 
констатовано записником о отварању понуда, дел.број 231 од 19.03.2018.године. 
 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за ЈН I-1/18 је приступила стручној оцени и 
сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда, дел.бр. 238/а од 
20.03.2018.године, Комисија за ЈН I-1/18 је констатовала следеће: 
 

1) Врста предмета јавне набавке: 
 

Добра              х 
Услуге 
Радови 

 

2) Подаци о јавној набавци: 
 

Предмет јавне набавке 
Набавка електричне енергије 

Шифра из ОРН 09310000 

Редни број јавне набавке ЈН I-1/18 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 21.000.000,00 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) 15.045.621,76 

Вредност уговора о јавној набавци (са  ПДВ-ом) 18.054.746,12 



 
 

3) Укупан број поднетих понуда:   
 
Укупан број примљених понуда је 1 (један). Број под којим је понуда заведена, назив 

понуђача и цена, редоследом приспећа понуда: 

 

Број под 
којим је 
понуда 

заведена 

Назив понуђача 
Понуђена цена у РСД 

без ПДВ-а 

173/18 ЈП ЕПС Београд, ул. Мекензијева бр. 37, Београд 15.045.621,76 

 
Понуђена јединична цена за 1 kWh износи 5,12 динара без ПДВ-а. 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда и ранг листа 
 

Критеријум за оцењивање понуда, према конкурсној документацији број ЈН I-1/18 је 

„најнижа понуђена цена“. 

 

Комисија је након отварања понуда у фази поступка „Стручна оцена понуда“ оценила да је 
поднета понуда благовремена, потпуна, исправна и погодна за даље разматрање. На основу 
критеријума за оцењивање понуда, формирана је следећа ранг листа: 
  

Број под 
којим је 
понуда 

заведена 

Назив понуђача 
Понуђена цена у РСД 

без ПДВ-а 

173/18 ЈП ЕПС Београд, ул. Мекензијева бр. 37, Београд 15.045.621,76 

 

 
 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија је након отварања понуда у фази поступка „Стручна оцена понуда“ оценила да је 
поднета понуда благовремена, потпуна, исправна и погодна за даље разматрање. 
 
Конкурсна документација је јавно објављена на Порталу управе за јавне набавке и на сајту 
наручиоца. 

 
На основу члана 107. ЗЈН наручилац је у обавези да након спроведене стручне оцене 
понуда, на основу извештаја комисије донесе одлуку о додели уговора. 
 
Чланом 107. Став 1. ЗЈН је предвиђено да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, 
пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 
 
Прихватљива понуда, према члану 3., став 1., тачка 33.) ЗЈН, је понуда која је благовремена, 
коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не 
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 
процењене вредности јавне набавке. 



 
Комисија за ЈН I-1/18 је након стручне оцене понуда констатовала да је на основу задатог 
критеријума - најнижа понуђена цена, у складу са чланом 85. ЗЈН најповољнија понуда 
понуђача ЈП ЕПС Београд. Понуда наведеног понуђача је у свему одговарајућа и 
прихватљива те Комисија за ЈН I-1/18 предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе 
одлуку о додели уговора наведеном понуђачу. 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је поднети извештај Комисије за ЈН I-1/18, те је 
донета Одлука о додели уговора са добављачем ЈП ЕПС Београд, а на основу поднете понуде 
бр. 173/18 од 16.03.2018.године. 
 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 
дана од дана пријема исте. 
  

 
 

                                                    
 
 
 
 
 

    
  


