
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
ГРАД  КРАЈБЕВО  
ГРАДСКА  УПРАВА  
Број: 856/20 
Датум: 08.06.2020. године  
Трг  Јована  Сарића  1. 
Краљево  

На  основу  члана  108. Закока  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС", број  124/12, 14/15 
и  68/15) члана  46. и  54. Правилника  о  ближем  уређивању  поступка  јавне  набавке  и  набавке  на  
које  се  не  примењује  Закон  о  јавним  набавкама  у  Градској  управи  града  Краљева, број  3805/15 од  
31.12.2015. године  и  Извештаја  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  за  јавне  набавке  број  404-11- 
3/20-VII од  05.06.2020. године, 

начелник  Градске  управе  града  Краљева, као  одговорно  лице  наручиоца, доноси: 

одлуку  
о  додели  уговора  

Градска  управа  града  Краљева  као  наручилац  у  отвореном  поступку  јавне  набавке, ЈН  број  
404-11/20-VII набавка  добара  електричне  енергије  за  пословни  простор  Градске  управе  града  
Краљева  за  2020. годину, за  потребе  Наручиоца  Градске  управе  града  Краљева  ДОДЕ.ТБУЈЕ  
Уговор  о  јавној  набавци  добара  електричне  енергије  за  2020. годину  најповољнијем  понуђачу  по  
критеријуму  кајниже  понуђене  цене  понуђачу  ЈП  ЕПС  БЕОГРАД  из  Беорада, улица  
Балканска  број  13. Београд  11000 ПИБ  103920327 матични  број  20053658, на  основу  понуде  
заведене  код  понуђача  под  бројем  18.01-239065/1-20 дана  26.05.2020. године, а  код  Наручиоца  
под  бројем  404-11-1/20-VII дана  05.06.2020. године, за  укупно  понуђену  цену  набавке  електричне  
енергије  за  2020. годину  у  износу  од  8.584.000,00 динара  без  ПДВ-а, односно  10.300.800,00 
динара  са  ПДВ-ом. 

Образложење  

Наручилац  Градска  управа  града  Краљева  је  дана  10.03.2020. године  донео  Одлуку  број  
442/20 о  покретању  отвореног  поступка  јавне  набавке  ЈН  број  404-11/20-VII набавке  добара  
електричне  енергије  за  пословни  простор  Градске  управе  града  Краљева  за  2020. годину, за  
потребе  наручиоца  Градске  управе  града  Краљева  и  донео  истог  дана  Решење  о  образовању  
Комисије  за  јавну  набавку  број  443/20. За  наведену  јавну  набавку  Наручилац  је  дана  04.05.2020. 
године  објавио  Позив  за  подношење  понуда  са  Конкурсном  документацијом  на  Порталу  јавних  
набавки  и  на  својој  интернет  адреси  - сајту  града  Краљева, измена  и  допуна  Конкурсне  
документације  објављени  су  на  Порталу  јавних  набавки  и  интернет  страници  наручиоца  - сајту  
града  Краљева  дана  29.05.2020. године, са  продужењем  рока  за  подношење  понуда, сагласно  
члану  63. Закона  о  јавним  набавкама. 

До  истека  прописаног  рока  за  подношење  понуда  од  30 (тридесет) дана  од  дана  објављивања  
позива, дана  04.06.2020. године  до  1100  часова  на  адресу  Наручиоца  подкета  је  укупно  1 (једна) 
понуда  и  то  понуда  понуђача  ЈП  ЕПС  БЕОГРАД  из  Беорада. 

Након  спроведеног  поступка  отварања  понуда  дана  04.06.2020. године, Комисија  за  јавну  
набавку  сачинила  је  Запискик  о  отварању  понуда  број  404-11-2/20-VII, након  чега  је  приступила  
стручној  оцени  поднете  понуде, сачинивши  Извештај  о  истом. 
У  Извештају  о  стручној  оцени  понуда  број  404-11-3/20-VII од  05.06.2020. године, Комисија  за  

јавну  набавку  је  констатовала  следеl=iе  чињекичко  стање: 
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1. Врста  предмета  јавне  набавке: набавка  добара. 

2. Подаци  о  јавној  набавци: 

3. Подаци  о  наручиоцу  са  којим  се  заједнички  спроводи  поступак  јавне  набавке  (у  складу  са  
чланом  50. Закона): 
Наручилац  спроводи  поступак  јавне  набавке  самостално . 

4. Осковни  подаци  о  понуђачима  и  понудама: 

5. Називи, односно  имена  понуђача  чије  су  понуде  одбијене  и  разлози  за  њихово  одбијање  

6. Детаљно  образложење  начина  утврђивања  неуобичајено  ниске  цеке, ако  је  иста  разлог  
одбијања  понуде, сагласно  члану  92. Закона  о  јавним  набавкама: 
Пије  поднета  ниједка  понуда  која  би  садржала  неуобичајено  ниску  цену. 

7. Критеријум  за  оцењивање  понуда: 
Критеријум  за  оцењивање  понудаје  најнижа  понуђена  цена  без  ПДВ-а. 

Набавка  добара  електричне  енергије  за  пословни  простор  
Предметјавне  набавке Градске  управе  града  Краљева  за  2020. годину, за  потребе  

Градске  управе  града  Краљева  као  наручиоца. 

Редни  број  јавне  набавке 404-11/20-VII 

Износ  планираних  средстава  за  
јавну  набавку  на  годишњем  нивоу

13.041.667,00 динара  без  ПДВ-а  

Раздео  5. Глава  01-Градска  управа, Програм  0602-Опште  
услуге  локалке  самоуправе  (Програм  15), функционална  
класификација  1 3О-Опште  услуге, Програмска  активност/ 
пројекат  0001-Функционисање  локалне  самоуправе  и  

Подаци  о  апропријацији  у  буцету, градских  општина, позиција  155. економска  класификација  
односно  финаксијском  плану 421000-Стални  трошкови, Одлуке  о  буцету  града  Краљева  
каручиоца за  2020. годину  („Службени  лист  града  Краљева", број  

36/19), конто  421211-услуге  за  електричну  енергију  
Фикансијског  плана  извршења  буцета  града  Краљева  за  
2020. годину, за  буџетског  корисника  Градску  управу  
града  Краљева. 

Укупна  процењена  вредкостјавне  
набавке  без  ПДВ-а

13.041.667,00 динара  без  ПДВ-а. 

Вредност  уговора  о  јавној  набавци  
без  ПДВ-а

8.584.000,00 динара  без  ПДВ-а. 

Вредност  уговора  о  јавној  набавци  
са  ПДВ-ом

10.300.800,00 динара  са  ПДВ-ом. 

Евентуална  одступања  од  Плана Нема  одступања  од  Плана  јавних  набавки. 
јавних  набавки  са  образложењем  

Р. Назив/име  покуђача
Број  под  којим  је Датум  и  час  пријема  понуде  

бр. понуда  заведена  

1. ЈП  ЕПС  БЕОГРАД  из  Беорада, 404-11-1 /20-VI I
дана  03.06.2020. године  

улица  Балканска  број  13. Београд у  1000  часова  

Назив/име  понуђача  чијаје  понуда Разлози  одбијања  понуде  Понуђена  цена  без  ПДВ-а  
одбијена  

/ 
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ВОРИО  ЛИЦЕ  ИАРУЧИОЦА  
ЛИИК  ГРАДСКЕ  УПРАВЕ  

Ранг  листа  понуђача  применом  критеријума  најниже  понуђене  цене: 

8. Назив/име  понуђача  коме  се  додељује  уговор: 
Комисија  за  јавну  набавку  је  у  фази  стручне  оцене  понуда  у  овом  поступку  јавне  набавке  ЈН  број  
404-11/20-VII набавка  добара  електричне  енергије  за  пословни  простор  Градске  управе  града  
Краљева  за  2020. годину, за  потребе  Наручиоца  Градске  управе  града  Краљева  извршила  проверу  
свих  приложених  доказа  и  документације  понуђача, проверу  испуњености  прописаних  обавезних  
и  тражених  додатних  услова  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  из  члана  75. и  члана  76. 3акона  о  
јавним  набавкама, урадила  рачунску  проверу  понуђених  јединичних  цена  и  укупне  цене  понуде, 
проверу  јавно  доступних  података  везано  за  понуду, те  је  након  потпуног  и  правилно  утврђеног  
чињеничниг  стања  констатовала  следеће: 

- да  је  понуда  број  18.01-239065/1-20 од  26.05.2020. године  понуђача  ЈП  ЕПС  БЕОГРА.Д  
из  Беорада, улица  Балканска  број  13. Београд  11000 ПИБ  103920327 матични  број  20053658 
поднета  благовремено  и  даје  иста  одговарајућа  и  прихватљива . 

Комисија  за  јавну  набавку  је  након  потпуног  и  правилно  утврђеног  чињеничног  стања  и  
потпуне  и  правилне  стручне  оцене  понуда, предложила  Наручиоцу  избор  најповољније  понуде  
по  критеријуму  најниже  понуђене  цене  од  понуђача  ЈП  ЕПС  БЕОГРА.Д  из  Беорада, улица  
Балканска  број  13. Београд  11000 ПИБ  103920327 матични  број  20053658, заведену  код  
понуђача  под  бројем  18.01-239065/1-20 од  26.05.2020. године, за  укупно  понуђену  цену  испоруке  
електричне  енергије  у  2020. години  у  износу  од  8.584.000,00 динара  без  ПДВ-а, односно  
10.300.800,00 динара  са  ПДВ-ом. 

9. Изабрани  понуђач  не  извршава  набавку  уз  помоћ  подизвођача. 

10. Начелник  Градске  управе  града  Краљева  као  одговорно  лице  Наручиоца, прихватио  је  
предлог  Комисије  за  јавну  набавку  о  избору  најповољније  понуде  у  отвореном  поступку  јавне  
набавке, ЈН  број  404-11/20-VII набавка  добара  електричне  енергије  за  пословни  простор  Градске  
управе  града  Краљева  за  2020. годину, за  потребе  Градске  управе  града  Краљева  као  наручиоца  и  
доделио  уговор  најповољнијем  понуђачу  применом  критеријума  најниже  понуђене  цене  
понуђачу  ЈП  ЕПС  БЕОГРА,Д  из  Беорада, улица  Балканска  13. Београд  11000 ПИБ  
103920327 матични  број  20053658 на  основу  прихваћене  понуде  заведене  код  понуђача  под  
бројем  18.01-239065/1-20 дана  26.05.2020. године, за  укупно  понуђену  цену  набавке  електричне  
енергије  у  2020. години  у  износу  од  8.584.000,00 динара  без  ПДВ-а, односно  10.300.800,00 
динара  са  ПДВ-ом. 

11. Одлуку  објавити  на  Порталу  ЈН  и  интернет  страници  наручиоца  - сајту  града  Краљева, 
доставити  уз  предметјавне  набавке  и  архиви  наручиоца. 

ПОУКА  О  ПРАВИОМ  ЛЕКУ: Против  ове  Одлуке  понуђач  може  преко  Наручиоца  поднети  
3ахтев  за  заштиту  права  Републичкој  Комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки  у  
року  од  10 (десет) дана  од  дана  њеног  објављивања  на  Порталу  јавних  набавки. 

Назив/име  понуђача Понуђена  цена  без  ПДВ-а  

ЈП  ЕПС  БЕОГРАД  из  Беорада, улица  Балканска  
1'

8.584.000,00 динара  без  ПДВ-а  
број  13. Београд  11000  
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