ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
"АПОТЕКА ЛОЗНИЦА"
Број: 39-09/17
Дана:17.03.2017. годинe
ЛОЗНИЦА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број 39-08/17 од
16.03.2017. године, директор Здравствене установе «Апотека Лозница» доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке електричне енергије за потребе апотека на подручју града
Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ, које послују у саставу Здравствене
установе "Апотека Лозница" Лозница, ЈНМВ број 1.1.4, према општем речнику: 09310000
- електрична енергија, уговор о јавној набавци додељује се понуђачу ЕПС снабдевање,
Београд, на основу понуде број 39-06/17 од 14.03.2017. године.
Понуђач коме се додељује уговор не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Период важења уговора о јавној набавци: Уговор се закључује на период од једне године
од дана закључења односно од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача, у
случају промене снабдевача.
О б р аз л о ж е њ е
Наручилац је дана 03.03.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности, ЈНМВ број 1.1.4. за набавку електричне енергије. Позив за подношење
понуда и Конкурсну документацију за предметну набавку Наручилац је објавио на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници дана 06.03.2017. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца пристигла је једна понуда.
Након извршеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда и саставила извештај број 39-08/17 од 16.03.2017. године, у коме је
констатовала следеће:
1. Врста предмета јавне набавке: добра
2.Врста наручиоца: здравство
3. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: набавка електричне енергије
Ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија
Редни број јавне набавке: 1.1.4
Процењена вредност набавке (без ПДВ-а): 1.300.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци: 846.274,00 динара, без ПДВ-а, односно 1.015.580,00
динара са ПДВ-ом.
Јавна набавка се финансира из средстава планираних у Финансијском плану
Наручиоца на конту 421211.

4. Укупан број поднетих понуда и понуђене цене: 1
Благовремено, тј. до дана 15.03.2017. године, до 10,00 часова, примљене су понуде следећих
понуђача:
број под којим је
понуда заведена
39-08/17

назив или шифра понуђача
ЕПС снабдевање, Београд

Неблаговремених понуда није било.
5. Понуде које се одбијају, разлози за њихово одбијање и понуђене цене: 6. Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа укупна понуђена цена за пројектовану
потрошњу у високој, ниској и јединственој тарифи (збирно) без ПДВ-а са трошковима
балансирања“ - (збирни износ наведен у понуди у оквиру Обрасца структуре цене).
Ранг листа понуђача који су доставили прихватљиве понуде применом критеријума
најнижа понуђена цена:
Ред.бр.
1

Назив/име понуђача
ЕПС снабдевање, Београд

Понуђена цена (без ПДВ-а)
846.274,00 динара

7. Назив понуђача коме се додељује уговор о јавној набавци: По извршеном рангирању и
стручној оцени понуда, Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда, број 39-08/17 од
17.03.2017. године, предложила да уговор о јавној набавци додели понуђачу ЕПС
снабдевање, Београд, на основу понуде број 39-06/17 од 14.03.2017. године.
Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку, дат у
наведеном Извештају и донело одлуку као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у
року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
"АПОТЕКА ЛОЗНИЦА"
Д и р е к т о р,
дипл.фарм, Мирјана Манојловић,с.р.

