
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАШКА

ПИБ:  101274752 

ДУШАНОВА БР.2А

36350 РАШКА

Република Србија

Датум: 12.01.2023

Број: 223

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси,

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАШКА

Референтни број: 28/2022

Назив набавке: Електрична енергија за 2023 годину

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2022/С Ф02-0044514

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге

Главна CPV ознака: 09310000

Назив предмета / партије: Електрична енергија за 2023 годину

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 36.000.000,00 Валута: РСД

Уговор се додељује привредном субјекту:

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање, 103920327, Масарикова 1-3, Београд, 11000, Србија

Вредност уговора (без ПДВ): 111.167.336,89

Вредност уговора (са ПДВ): 133.400.804,27

Валута: РСД

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подаци о поступку

Назив поступка Електрична енергија за 2023 годину

Реф. број 28/2022

Врста поступка Отворени поступак

Број и датум одлуке о спровођењу 7261, 23.11.2022

Процењена вредност 36.000.000,00

Техника

ЦПВ 09310000-Електрична енергија

Кратак опис набавке Набавка електричне енергије  за 2023 годину.  Средства су обезбеђена финансијским планом за наведену годину.

Подељен у партије НЕ

Образложење зашто предмет није подељен у 
партије

Предмет јавне набавке није могуће обликовати у више партија.

Број огласа 2022/С Ф02-0044514

Врста огласа Јавни позив

Објављено 24.11.2022

Рок за подношење 28.12.2022 12:00:00

Чланови комисије за јавну набавку

Име и презиме

Миланко Радовановић

Марина Лештанин

Драшко Радосављевић

Подаци о предмету / партијама

Назив партије Електрична енергија за 2023 годину

Критеријум за доделу уговора на основу Цене

Захтеви набавке

Назив захтева

Рок плаћања

Рок вађења понуде



Подаци о отварању

Датум и време отварања: 28.12.2022 12:00:00

Електронско отварање понуда завршено у: 28.12.2022 12:00:08

Број пристиглих понуда / пријава 1

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање, Масарикова 1-3, 11000, Београд, Србија Самостално 882680/1-22 НЕ 28.12.2022. 09:28:01



Аналитички приказ поднетих понуда

Подаци о цени Остали захтеви

Понуђач Цена Цена (са ПДВ) Валута Рок и начин 
плаћања

Рок плаћања 
[Дан]

Рок вађења 
понуде [Дан]

Рок важења 
понуде

ЈП ЕПС Огранак ЕПС 
Снабдевање

947757723.00 1137309268.0
0

РСД 45 дана од 
дана пријема 
фактуре

45.00 30.00 30

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки

Подаци о цени Остали захтеви

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ)

Валута Рок и начин 
плаћања

Рок плаћања 
[Дан]

Рок вађења 
понуде [Дан]

Рок важења 
понуде

ЈП ЕПС Огранак ЕПС 
Снабдевање

111167336.89 133400804.27 РСД 45 дана од 
дана пријема 
фактуре

45.00 30.00 30

Стручна оцена

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање ДА НЕ 111.167.336,89 133.400.804,27 РСД

Напомена уз преглед понуде: У фази стручне оцене понуда, комисија је понуђачу указала на техничку грешку. Понуђач је прихватио исправку техничке грешке. 
Комисија констатује да понуда садржи све доказе о испуњености критеријума за квантитативни избор привредног субјекта. 
Како је понуда у потпуности достављена у складу са захтевима наручиоца описаним у документацији о набавци и како је понуђач 
доказао да не постоји основ за искључење, комисија констатује да је понуда понуђача  прихватљива и предлаже Наручиоцу његов 
избор.

Објашњење корекције цене: Понуђач је поднео понуду изражену у еврима, али је  примећена техничка грешка па је тражена исправка. Понуђач је прихватио 
исправку техничке грешке, тако да је коначна понуда 947.757,72 евра. 
Понуда је прерачуната у РСД узимајући у обзир средњи курс евра на дан отварања понуда тј. 28.12.2022. године. 

Уговор ће се доделити ДА

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете

Додатни подаци / Напомена

Понуђач Ранг Образложење ранга Бира се

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање 1 Цена понуде: 111.167.336,89 РСД ДА

Образложење избора У фази стручне оцене, комисија за предметну јавну набавку је констатовала да је понуђена цена виша од процењене вредности. У 
складу са чланом 146. став 2. Закона о јавним набавкама, наручилац може да додели уговор Понуђачу чија понуда садржи понуђену 



цену већу од процењене вредности јавне набавке, обзиром на то да је предвиђено да се уговор закључује на износ процењене 
вредности јавне набавке. У конкретном случају комисија предлаже да се уговор закључи са изабраним понуђачем до утрошка 
планираних средстава која износе 36.000.000,оо (тридесетшестмилионадинара).
У фази стручне оцене понуда, комисија је понуђачу указала на техничку грешку. Понуђач је прихватио исправку техничке грешке. 
Комисија констатује да понуда садржи све доказе о испуњености критеријума за квантитативни избор привредног субјекта. 
Како је понуда у потпуности достављена у складу са захтевима наручиоца описаним у документацији о набавци и како је понуђач 
доказао да не постоји основ за искључење, комисија констатује да је понуда понуђача  прихватљива и предлаже Наручиоцу његов 
избор.



Упутство о правом средству:

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на 
Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19)


