
AКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Датум: 14.02.2020.године 
Дел.број: 01-85/2020 

Балканска 18, 37000 Крушевац  
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку дел.бр. 01-84/2020 од 14.02.2020. године 
в.д.предсњдника Академије, доноси:  

 
О Д Л У К У 

о додели уговора 
 

Академија васпитачко-медицнсих струковних студија, као наручилац, у поступку јавне набавке мале 
вредности ЈНМВ 02/20: Електрична енергија, Уговор о јавној набавци добара: електричне енергије, 
додељује понуђачу: 

ЈП „ЕПС“ Београд, Балканска 13, 11000 Београд, Мат. бр. 20053658, ПИБ: 103920327, Рачун: 
845 – 484849 – 65, Овлашћено лице: Горан Кнежевић. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 21.01.2020. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности дел.бр. 01-23/2020-02, за јавну набавку електричне енергије. 
За наведену јавну набавку наручилац је дана 06.02.2020. године, објавио позив за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки и Интернет страници. 
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца поднета је једна понуда. 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке приступила је стручној оцени понуда 
и сачинила извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда дел.бр. 01-84/2020 од --14.02.2020. године, Комисија за јавне 
набавке констатовала је следеће: 

Редни број јавне набавке за текућу годину: ЈНМВ 02/20. 
Врста предмета набавке: добра. 
Предмет јавне набавке: набавка електричне енергије. 
Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија. 
Процењена вредност јавне набавке: 4.166.000,00 динара (без ПДВ-а). 
Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Датум и 
број под 
којим је 
понуда 

заведена 

Назив 
(име)/шифра 

понуђача 

Понуђена цена 
по kwh (без ПДВ-
а)/ kwh (са ПДВ-

ом) 

Укупна цена без ПДВ-а 
/са ПДВ-ом /  

Уочени 
недостаци у 

понудама 

13.02.2020. 
у 12:00 03-

2198/20 
ЈП ЕПС, Београд 

ВТ: 6,99/8,388 1.188.300,00 /1.425.960,00 
Нема 

НТ: 4,43/5,316 203.780,00/244.536,00 
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: нема. 
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача Понуђена цена без ПДВ-а Понуђена цена са ПДВ-ом 

1. ЈП ЕПС, Београд 1.392.080,00 1.670.496,00 
Назив/име понуђача коме се додељује уговор: 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити: 
ЈП „ЕПС“ Београд, Балканска 13, 11000 Београд, Мат. бр. 20053658, ПИБ: 103920327, Рачун: 
845 – 484849 – 65, Овлашћено лице: Горан Кнежевић. 
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:       НЕ 

 
В.д.преседника Академије је прихватио предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније 
понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 
 


	Процењена вредност јавне набавке: 4.166.000,00 динара (без ПДВ-а).

