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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник'' Републике Србије 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац доноси следећу: 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

1. Уговор о јавној набавци мале вредности за набавку добара – електричне енергије-потпуно 

снадбевање за потребе  Гимназије и економске школе „Бранко Радичевић“ из Ковина 

број 1.1.1/19, ради закључивања уговора о јавној набавци услуга.  додељује сe ЈП ЕПС  

Београд, ул. Балканска, бр.13 као најповољнијeм понуђачу. 

 

2. Обавестити све понуђаче о избору најповољнијег понуђача. 

 

  

O б р а з л о ж е њ е  

  

 У поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – електричне енергије-

потпуно снадбевање за потребе  Гимназије и економске школе „Бранко Радичевић“ из 

Ковина, своје понуде доставили су следећи понуђачи: ЈП ЕПС  Београд, ул. Балканска, бр. 13 . 

  

Дана 07.02.2019. године Комисија за јавне набавке извршила је јавно отварање понуда и том 

приликом сачинила записник. Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну 

набавку је приступила стручној оцени понуда. У извештају о стручној оцени понуда Комисија 

за јавну набавку је констатовала следеће: 

 

 
1. Врста и предмет јавне набавке    

    
           Добра 
 

Услуге 
 

Радови 
 
 

 

2. Подаци о јавној набаци 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина 

Војводина 

Гимназија и економска школа 

''Бранко Радичевић'' Kовин 

Цара Лазара 197 

Број:11/19 

Ковин, 08.02.2019.год. 

 
 

 

Тел/Факс  +381 13 742 300 

Web-презентација школе: 

www.gimeko.edu.rs 

E-mail: 

gimnazijakovin@yahoo.com 

Жиро рачун: 840-1178660-89 

ПИБ: 101405952 

 
x 

 
 

 
 

http://www.gimnazija-kovin.edu.rs/
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набавку добара – електричне енергије-потпуно 
снадбевање за потребе  Гимназије и економске 
школе „Бранко Радичевић“ из Ковина број 1.1.1/19, 
ради закључивања уговора о јавној набавци услуга  

 
 
Редни број набавке 
Процењена вредност без ПДВ-а 
 

 
 

3. Укупан број поднетих понуда: 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. ЈП ЕПС БЕОГРАД  

  

  

 
4. Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа цена 

 
а) ранг листа понуђача у случају примене критеријума Најнижа понуђена цена: 

Назив понуђача Пондери 

1. ЈП ЕПС БЕОГРАД 1.Понуђена цена: 
 
– 729.717,12 са ПДВ-ом односно 
    608.097,60 без ПДВ-а. 
 

 
 

5. Назив односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

 

Комисија после стручне оцене понуда је констатовала да је најповољнија понуда понуђача: 

ЈП ЕПС БЕОГРАД и предложила наручиоцу његов избор. 

 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: НЕ 

 

 Ценећи приспеле понуде донета је Одлука као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоци поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте. 

 

 

Доставити:                                                                                         Директор школе  

 

1.Понуђачима                                                                            ___________________________ 

 2.Архиви                                                                                        Живка Чернох, проф.     

 
Број 1.1.1/19 

1.000.000,00   


