
МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 

Б  Е  О  Г  Р  А  Д  

ВУКА КАРАЏИЋА 18. 

Број: ЈНМВ-01/16-143 

Датум: 07.04.2017. 

 

 

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/12, 14/15, 68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну број: ЈНМВ-

01/17- 142    од 07.04.2017.године, в.д.директор Музеја доноси 

 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

о додели уговора 

 

1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци  електричне енергије понуђачу „ ЈП ЕПС 
БЕОГРАД“ доо Београд, Царице Милице 2.    

2. Уговор о јавној набавци предметног добра закључује се у свему према конкурсној 

документацији и усвојеној понуди изабраног понуђача из претходног става ове 

одлуке број: 18-01-165897/1-17 од 29.03.2017., у року од 3 дана, од дана доношења 

ове одлуке. 

3. Ова одлука је коначна. 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 

Наручилац Музеј примењене уметности је дана 27.03.2017.године донео одлуку о 

покретању поступка мале вредности за јавну набавку добара- електричне енергије број 

ЈНМВ-01/17-112. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на 

интернет страници Музеја примењене уметности дана 27.03.2017. 

Рок за подношење понуда је 05.04.2017.године. 

Због измене конкурсне документације у делу „критеријум за доделу уговора“ донета је 

Одлука о продужењу рока број 119 од 29.03.2017.године. 

Рок за подношење понуда је до 07.04.2017. године до 13,00 часова. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца  приспела је једна понуда. 

Након спроведеног отварања понуда 07.04.2017.године у 13,30 часова, Комисија за 

јавну набавку је приступила стручној оцени понуде и сачинила извештај о истом.  

У Извештају Комисија је констатовала следеће: 



1.НАРУЧИЛАЦ: Музеј примењене уметности из Београда, Вука Караџића бр. 18. 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  електрична енергија 

3. НАБАВКА предвиђена  Планом набавки  за 2017.годину  под редним бројем : ДОБРА 

ЈН Д -1.1.1. 

4. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 1.200.000,00 динара без ПДВ-а. 

5. ВРСТА ПОСТУПКА: поступак мале вредности 

6. КОМСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ : 1. Дејан Николић  2. Слађана Томић секретар, члан;   

3. Ивана Дрчелић шеф рачуноводства, члан. 

7. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:  Записник о отварању понуда бр. ЈНМВ-01/17-141 од 

07.04.2017.године 

8. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА:  

- Комисија за јавну набавку је Записником о отварању понуда констатовала да је 

благовременио тј. до 13,00 часова дана 07.04.2017.године, пристигла једна  понуда 

и то: 

 

Број под којим је понуда 

заведена 

Час Назив или шифра понуђача 

06-139/07.04.2017 11,00 ЈП ЕПС БЕОГРАД доо Београд,  

Царице Милице 2 

 

9. Понуђачи , понуђена цена и евентуални попусти који се нуде: 

1. Понуђач ЈП ЕПС БЕОГРАД доо Београд,  

Царице Милице 2, понуда број 18-01-165897/1-17 од 29.3.2017. 

Кат

егор

ија 

Назив 

добра 

Јед. 

Мере 

Оквирна 

количина, 

према 

потрошњи из 

периода  2016. 

–  2017. 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена  

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

(3х4) 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

(3х5) 

 1 2 3 4 5 6 7 

301 Активна 

енергија у 

kWh 64560 5,83 7,00   



вишој 

тарифи 

376.384,80 451.920,00 

 

301 

Активна 

енергија у 

нижој 

тарифи 

kWh 12460  

 

3,69 

 

4,43 

 

45.977,40 

 

55.197,80 

416 

Виша 

тарифа у 

зеленој 

зони  

 1026 

 

5,25 

 

6,30 

 

5.386,50 

 

6.463,80 

                                             УКУПНО: 
  427.748,70 513.581,60 

 

Рок и начин плаћања 

Рок плаћања 8 дана од пријема исправне фактуре (рачуна) за испоручене 

количине ел.енергије (потврђене од стране наручиоца и испоручиоца) у 

обрачунском периоду који је утврђен уговором. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок важења понуде  45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда 

Врста продаје Стална и гарантована 

Период испоруке Период испоруке: 01.04.2017. – 01.04.2018. године, од 00:00-24:00һ. 

Место  испоруке Мерна места наведена у спецификацији (прилог ЕДБ број мерног места) 

Напомена 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

купца на месту примопредаје током периода снабдевања. 

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца. 

 

9.  Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена. 

10.   Комисија је након детаљног прегледа понуде, оцењујући административну и 

техничку усаглашеност благовремене понуде у односу на обавезне и додатне услове 

предвиђене конкурсном документацијом, утврдила да је  понуђач  доставио тражене 

обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку, те да након прегледа 

достављених образаца и доказа нису уочени недостаци у понуди понуђача.    

 



11.  Даље, Комисија је утврдила да понуђене цене не прелазе процењену вредност 

набавке ,  и предложила је одговорном лицу наручиоца да уговор додели понуђачу 

који је једини подено понуду  „ЈП ЕПС БЕОГРАД“ доо Београд, Царице Милице 2.    
 

 

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије , те је на основу законског 

овлашћења применом одредби из члана 107. 108. и 112. донело одлуку о додели уговора за 

јавну набавку електричне енергије понуђачу „ЈП ЕПС БЕОГРАД“ доо Београд, Царице 

Милице 2.    

  

 

 

 

         ЗА НАРУЧИОЦА 

         

Љиљана Милетић Абрамовић,с.р. 

         в.д.директор Музеја 

Доставити: 

- Понуђачу 

- а/а  

 

 


