УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 503
Датум: 02.03.2018. год.
Крагујевац
На основу чл. 116. и чл. 57. Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15),
Економски факултет у Крагујевцу, Ђуре Пуцара Старог бр. 3, 34000 Крагујевац,
Сајт установе: www.ekfak.kg.ac.rs,
Врста наручиоца: Просвета - Установа високог образовања

Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности

Број јавне набавке мале вредности: 1/2018
Предмет јавне набавке/опис предмета набавке:Набавка електричне енергије,
Ознака из општег речника набавке – 09310000 Електрична енергија
Уговорена вредност: 1.269.600,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Укупан број примљених понуда: 2 (две)
Највиша понуђена цена – 1.269.600,00 динара
Најнижа понуђена цена – 1.214.400,00 динара
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда – 1.269.600,00 динара
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда - 1.214.400,00 динара
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.02.2018. године
Датум закључења уговора: 21.02.2018. год. (уговор се објављује дана 02.03.2018. год. због
периода трајања процедуре пребацивања са једног на другог снабдевача електричном
енергијом и чекања на потпис, оверу и завођење уговора од стране изабраног понуђача).
Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: „ЈП ЕПС Снабдевање“
д.о.о, ул. Царице Милице 2, 11000 Београд
Период важења уговора: годину дана, односно до 21.02.2019. год.

Напомена: понуђач „ЈП ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд доставио потврду
Привредне Коморе Србије број: 1476-2018/3 од 31.01.2018. године да су понуђена
добра домаћег порекла. Комисија је 12.02.2018. године добила Изјаву понуђача
„Proenergybgd“ д.о.о. Београд да они не поседују такву потврду. Како је понуђена
цена „ЈП ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд већа за 4,55%, односно није преко 5%
већа од најниже понуђене цене у јавној набавци, а по основу члана 86. став 4.
Закона о јавној набавци који гласи: „У случају примене критеријума најниже
понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра
домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац
мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да
његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену

понуђача који нуди добра страног порекла.“, наручилац је и поступио у складу са
Законом о јавним набавкама и донео одлуку о додели уговора понуђачу „ЈП ЕПС
Снабдевање“ д.о.о. Београд.

