Наручилац ОШ „Вук Караџић“
Бачка Паланка
Доситејева 3
Датум: 23.06.2016.
Бр:107 /16
На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12,1 4/15, 68/15) одговорно лице Наручиоца доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор о јавној набавци – набавка електричне енергије за ОШ „Вук Караџић“
Бачка Паланка додељује се понуђачу: JП ЕПС Београд.
Образложење
За наведену јавну набавку Наручилац је дана 13.06.2016. год. објавио позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и истовремено објавио на својој
интернет страници.
До истека рока за подношење понуда, на адресу Наручиоца приспела је једна
понуда:
-

ЈП ЕПС Београд

Након спроведеног поступка отварања понуде, дана 21.06.2016. чијем отварању
није присуствовао овлашћени представник понуђача, Комисија за јавне набавке је
приступила детаљном увиду и стручној оцени пунуде и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је између
осталог констатовала следеће:
Подаци о јавној набавци:
Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије бр. 2/2016.
Процењена вредност јавне набавке – 1.161.015,00 дин.
Назив понуђача: ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2

Након детаљног увида у понуду нису уочени недостаци.
Понуђач подноси понуду самостално.
С обзиром да је по упућеном позиву пристигла само једна понуда, а чиме су
испуњени законски услови за доделу уговора о јавној набавци, комисија је
предложила одговорном лицу наручиоца да се понуђачу ЈП ЕПС Београд додели
уговор о јавној набавци, те је директор на основу законског овлашћења донео
одлуку како је и наведено у диспозитиву.
Упутство о правном средству:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5
дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и на
интернет адреси Наручиоца.
Напомена:
Сходно чл. 112. став 2 тачка 5 Закона о јавним набавкама, наручилац може и пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној
набавци.

Одговорно лице Наручиоца
Директор Сања Ралић

