
Република Србија 
ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ 

Су IV 22-3/2017-8 
01.03.2017. године 

АЛЕКСИНАЦ

НАРУЧИЛАЦ:
ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), доносим:

О Д Л У К У  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку број 1/2017 -  "Набавка електричне енергије за потребе
Основног суда у Алексинцу"

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда понуђача „ЕПС Снабдевање 
Д.О.О. Београд“, ул. Царице Милице бр. 2, бр. 18.01-103071/1-17 од 24.02.2017. 
године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 20.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности Су IV 22-3/2017, „Набавка добра -  електричне енергије 
за потребе Основног суда у Алексинцу“ (СРУ 09310000).

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспела је једна (1) 
понуда:_________________________________________________________________

Назив/име понуђача

Благовремене понуде Неблаговремене понуде

1. ЕПС Снабдевање Д.О.О. Београд, ул. 
Царице Милице бр.2

/

Након спроведеног поступка огварања понуда Комисија за јавне набавке је 
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом број Су IV 22 - 
3/2017-7 од 01.03.2017. године.

У извештају о стручној оцени понуда Су IV 22 -  3/2017-7 од 01.03.2017. године 
Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
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1) Подаци о јавној набавци:

Предметјавне набавке

Редни број јавне набавке

Набавка добра -  електричне енергије за 
потребе Основног суда у Алексинцу“ (СРУ 
09310000).

Јавнанабавка 1/2017

2) Понуда понуђача „ЕПС Снабдевање Д.О.О. Београд“, ул. Царице Милице 
бр. 2 са понуђеном ценом од 1.415.258,00 динара без ПДВ-а, 1.698.309,60 
динара са ПДВ-ом , је

благовремена,одговарајућа и прихватл>ива.

Избор најповољније понуде је извршен применом критеријума „најнижа 
понуђена цена".

3) Назив, односно име понуђача чија је нонуда најповољнија:

Комисија утврђује да је економски најповољнија понуда - Понуда понуђача 
„ЈП ЕПС Снабдсвање ДОО Београд“, ул. Царице Милице бр.2, ПИБ 
1039203278, матични број 20053658 и предлаже наручиоцу да донесе одлуку о 
избору најповољније понуде и закључи уговор о „Набавци добра -  електричне 
енергије“ са понуђачем ЈП ЕПС Снабдевање ДОО Београд“, ул. Царице Милице 
бр.2, ПИБ 1039203278, матични број 20053658.

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне 
набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења 
донело Одлуку о избору најповољније понуде којом се понуда понуђача „ ЈП ЕПС 
Снабдевање ДОО Београд“, ул. Царице Милице бр.2, ПИБ 1039203278, матични 
број 20053658, бр. 18-01-103071/1-17 од 24.02.2017. године, бира као 
најповољнија.

Јавна набавка " Набавка добра -  електричне енергије" за потребе 
Основног суда у Алексинцу (СРУ 09310000;, предвиђена је је планом јавних 
набавки Основног суда у Алексинцу за 2017. годину. Средства су обезбеђена 
додељеном апропријацијом за 2017. годину, економска класификација421.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права 
у року од 5 дана од дана пријема исте.
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