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датум 27 03 2019

На основу члана 103, Закона о јавним набавкама ("Сп гпасник РС" бр. 124/2012, 1412015, 6812015,
Установа за Физичку културу „Спортски центар Крушевац" коју као одговорно лице представља
директор драган Пазип, дана 27 03 2019 године доноси

одлуку о дОдЕпи уговоре

у

отвореном поступку јавне иабавкс добра: ндбавкд електрична оноргнјв бр. ЈН - оп шо1в

понуђвчу ЕПо СНАБДЕБАЊЕ доо београд, Уп Царице Мипице : чија је
понуда број 1б 01–159770/1-19 од 21 03.2019. године, код наручиоца заведена под бројем 144 од
25 03,2019 година оцењена као најповољнија

додвљуљ СЕ уговор

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број· да од 25 03 20113 године који је санинипа
комисија за јавну набавку образована решењем број 2/1 од 25.02.2019, године

0 6 р а з 11 ° ж е је е
Наручилацје дана 25 02 2019 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број
2/2019.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавник набавки, интернет страници
наруниоца и у Службеном гласнику РС дана 25 02 2019 године
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавањв Записника о отварању понуда
број 215 од 25 из 2019 године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и
сачинипа Извештај о стручној оцени понуда број: 2/б од 25 03 2019 године који је наручипац
усвојио
у извештају о стручној оцени понуда Комисија констатује следепе
1

Предмет јавне набавке оу добра ← Набавка електричне енергије редни број ЈН-ОП 0212019

Назив и ознака из општег речника набавке 09310000– електрична енергије
2

Јавна набавка добра је евидентирана под редним бројем 2 за 2019 годину

з Средства за ппапање овејавне набавке су обезбеђена у буџету Града Крушевца и из
сопствених средстава а набавка је предвиђена у Плану набавки за 2019. годину у делу
“ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА", под редНим бројем 1 12
←

4 Процењено вредност предметнејавне набавке износи 10 ван
5

Одступања од ппана набавки са образложењем: Нема

б

Разлози

7

Основни подаци о понуђачима–

у поступку

и

зато динара без ПДВ–а

окопности које оправдавају примену поступкаје Члан 32 закона.

јавне набавке учествовао је · понуђач

1

'Р

Тврој под којим

је Назив и седиште понуђача/шифра понуђача,
матични број, пио и законски заступник
ЕПС СНАБДЕЕАЊЕ доо Београд, Уп Царице
25 03 2019.
Милице 2, ма'ичии Бр01220053658,ПИБ.103920327,
јПонуђан 1б 01– одговорно лице Милорад Грчић
115977011-19
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Понуда ПОДНВТЕ Самосталио
Укупна понуђена цена без ПДВ–а.
Рок плаћања

&

153 69078 динара

45 дана

Период важења понуде. 30 дана
&.

Понуде које су одоиуене рвзпми за њихово одбијање

9

критеријум за доделу уговора:

и

понуђене цена Тих понуда Нема

Критериуум за доделу уговора, односно за оцењивање понудеуе најнижа понуђена цена
Ранг пица понуђача у спучауу примене критеријума наунижа понуђена цена. узимеуули у обзир и

записнике ЈН–ОП ор 2/5 од 25 са 21:19 године

КОНАЧНА РАНГПИСТА

Назив/име понуђача

*Епс СНАБДЕБАЊЕ доо Београд Ул

царице Милице 2, матични бре]. 2п053655,
пио (03920327, одговорно лице Милорад

1

*

Грчић

понуђена цена (без ПДВ–а)

'
5

гозоџџлк динара

ш. понуђач коЈем се додепјује уговор

Коииоиуа за Јавиу наоавиу конствтше да је понуда понуђена ЕПС СНАБДЕЕАЊЕ доо Београд,
Царице Милице
код наручиоца заведена под броуем. 144 од 25.03 2019 године а кад
понуђача под ор, 18.01–15977п/1-19 од 21,03 21:19 године, опаговреиена, одговарајућа,
прихва'тмва и најповољније, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор

:

Уп

На основу предлога Комисије
у диспоаитиву

за њену наоааиу, одговорно лице Наруииоца донело Је едпуиу као

Упутство о правном средству:
против ове одпуне понуђен може поднети захтев за ааштиту права у року од 10
дана од дана њеног об|а|љивања
на Порталу уавнии набавии Захтев се подноси Наручипцу. а копита ое
истовремено дипавља Републиикоу
нониеиди за заштиту ооаеа у поступцима уавних наоавни, у
Зенона о гвании набавкама
складу са нпаном

ш

доста вити.
–

портал уавнин набавни

и

ингернет праиица наручиоцв

драган пазиплрофљиз културе

.;

