НАРУЧИЛАЦ: ОШ ,, МИЛАН РАКИЋ“
Место: Мионица
Ул. Кнеза Грбовића бр. 31
Деловодни број: 02-103
Датум: 14. 02. 2017. године
На основу чл. 3. став 1. тачка 33. и чл. 106. став 1. тачка 5. и члана 109. Закона о јавним
набавкама (''Сл.Гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о
стручној оцени понуда број 02-99 од 13. 02. 2017. године, директор Основне школе
„Милан Ракић“ из Мионице, доноси
ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара –
набавка електричне енергије, број ЈН 02/2017 из разлога што нису испуњени услови за
доделу уговора, пошто Наручиоцу није достављена ниједна прихватљива понуда.
2. Сагласно одредбама члана 88. Закона о јавним набавкама, подносилац понуде нема
право на накнаду трошкова припреме понуде.
3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у
року од три дана од дана доношења.
4. Објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од пет дана од дана
коначности ове одлуке.
Образложење
Наручилац Основна школа „Милан Ракић“ из Мионице, донела је дана 30. 01. 2017
године Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 02-59, за јавну
набавку добара – набавку електричне енергије, број ЈН 02/2017 и објавила позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
www.osmilanrakicmionica.edu.rs.
Решењем Наручиоца број 02-66 од 31. 01. 2017. године образована је Комисија за јавну
набавку добара-набавка електричне енергије редни број 02/2017, која је припремила
конкурсну документацију.
У Извештају за стручну оцену понуда број 02-99 од 13. 02. 2017. године, Комисија за
јавну набавку је констатовала следеће:
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.Назив наручиоца: Основна школа „Милан Ракић“ из Мионице
2.Адреса наручиоца: место: Мионица ул. Кнеза Грбовића бр. 31.
3.Редни број јавне набавке 02.
4.Предмет ЈН је набавка добара и то: набавка електричне енергије.
5.Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности.
6.Подаци о ЈН из плана набавки: средства за реализацију ЈНМВ су обезбеђена из
буџета јединице локалне самоуправе.
7. Подаци у финансијском плану за 2017. годину: конто – 421211.
8.Процењена вредност ЈН је: 3.754.808,00 динара (без ПДВ-а).
9.Критеријум избора најповољније понуде: Најнижа понуђена цена.
1

Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1.
У складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у
поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2017, је дана 02. 02. 2017. године, објављен
на Порталу јавних набавки и Интернет адреси Наручиоца Основна школа „Милан Ракић“
у Мионици.
Рок за достављање понуда утврђен позивом за достављање понуда био је
закључно са 10.02.2017. године до 12,00 часова.
2.

Приспеле понуде понуђача:
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
Наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као:
Неблаговремених понуда није било.

Благовремено тј. до дана 10. 02. 2017. године до 12:00 часова, примљене су
понуде следећих понуђача:
- „PROENERGYBGD“ д.о.о. Београд, ул. Владимира Поповића број 6, 11070
Нови Београд
- „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ д.о.о. Београд, ул. Царице Милице број 2, 11000
Београд
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање
понуда тј. дана 10. 02. 2017. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је истог дана
у 13,30 часова.
Отварању понуда нису присуствовали овлашћени представници понуђача, и
понуђачима који нису присуствовали отварању понуда Записник о отварању понуда је
достављен у року од 3 (три) дана рачунајући од дана отварања понуда.
3.

Преглед и оцена понуда:
После отварања понуда Комисија је дана 13. 02. 2017. године, извршила детаљан
преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће:
❖ Понуда број 400-2017, понуђача „PROENERGYBGD“ д.о.о. Београд-Нови
Београд
Број под којим је понуда заведена:
Јединична цена, по кwh, без ПДВ-а,
Ниски напон електрична енергија ВТ
Јединична цена, по кwh, са ПДВ-ом,
Ниски напон електрична енергија ВТ
Укупна
цена без ПДВ-а, за процењене количине
ВТ
Укупна
цена са ПДВ-ом, за процењене количине
ВТ
Јединична цена, по кwh, без ПДВ-а,
Ниски напон електрична енергија НТ
Јединична цена, по кwh, са ПДВ-ом,
Ниски напон електрична енергија НТ
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02-89
5,79
6,948
1.794.900,00
2.153.880,00
3,70
4,44

Укупна
цена без ПДВ-а, за процењене количине
НТ
Укупна
цена са ПДВ-ом, за процењене количине
НТ
Укупна цена без ПДВ-а за процењене
количине
Укупна цена са ПДВ-ом за процењене
количине
Рок плаћања
Рок важења понуде
(не може бити краћи од 60 дана од
дана отварања понуда)
Обавезан садржај понуде:

96.000,00
115.200,00
1.890.900,00
2.269.080,00
45 (четрдесетпет) дана од дана службеног
пријема рачуна
60 (шездесет) дана
ДА

❖ Понуда број 18.01-73977/1-17 понуђача „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“
Београд, ул. Царице Милице број 2, 11000 Београд
Број под којим је понуда заведена:
Јединична цена, по кwh, без ПДВ-а,
Ниски напон електрична енергија ВТ
Јединична цена, по кwh, са ПДВ-ом,
Ниски напон електрична енергија ВТ
Укупна
цена без ПДВ-а, за процењене количине
ВТ
Укупна
цена са ПДВ-ом, за процењене количине
ВТ
Јединична цена, по кwh, без ПДВ-а,
Ниски напон електрична енергија НТ
Јединична цена, по кwh, са ПДВ-ом,
Ниски напон електрична енергија НТ
Укупна
цена без ПДВ-а, за процењене количине
НТ
Укупна
цена са ПДВ-ом, за процењене количине
НТ
Укупна цена без ПДВ-а за процењене
количине
Укупна цена са ПДВ-ом за процењене
количине
Рок плаћања
Рок важења понуде
(не може бити краћи од 60 дана од
дана отварања понуда)
Обавезан садржај понуде:

3

02-92
6,15
7,38
1.906.500,00
2.287.800,00
3,90
4,68
312.000,00
374.400,00
2.221.824,00
2.666.188,80
45 дана
60 дана
ДА

д.о.о.

Понуде оба понуђача садрже битне недостатке понуде, односно код оба понуђача цене
ни у обрасцу понуде, ни у обрасцу структуре цена, ни у моделу уговора нису исказане
једнако, односно нису усклађене са исказаном вредношћу у обрасцу понуде, у обрасцу
структуре цена, ни у моделу уговора те због неуједначености цена, није могуће утврдити
стварну садржину понуда и није их могуће упоредити.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда за набавку добара-набавка електричне
енергије број 02-99 од 13. 02. 2017. године, а у складу са чл. 3. став 1. тачка 33. и 106.
став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, Наручилац је констатовао да су све понуде
неприхватљиве, због чега их наручилац одбија, те нису испуњени услови за доделу
уговора и доноси одлуку о обустави предметног поступка јавне набавке мале вредности.
Сагласно одредбама члана 88. Закона о јавним набавкама, подносилац понуде нема право
на накнаду трошкова припреме понуда.
На основу напред наведеног, овлашћено лице Наручиоца је прихватило предлог
Комисије за јавну набавку добара, те је донета одлука као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а
копију истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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