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'На основу члана 51. став 1. тачка 29. Статута Народне библиотеке Србије
установе културе од националног значаја 0101 број 123/1 од 11. 02. 2011.
године, Одлука о изменама и допунама Статута Народне библиотекеСрбије
установе културе од националног значаја О1 О1 број 80/3 од 30. 03. 2012. године,
0101 број 110/3-1 од 05. 04. 2013. године, 110/6 од 24.09.2013. године и 0101 број
78/4 од 14.03.2015. године и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ( «Сл.
Гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15), управник Народне библиотеке Србије
установе културе од националног значаја, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У спроведеном отвореном поступку у складу са чланом 32. Закона о јавним
набавкама («Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), број јавне набавке ЈНВВ
56/2016, набавка добара - електричне енергије, уговор се додељује следећем
понуђачу:
"ЈП ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" д.о.о. Београд, Царице Милице 2, понуђена цена 5,50
динара по јединици мере без ПДВ-а.
II
Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Народне библиотеке Србије-установе културе од националног значаја, у року од
три дана од дана доношења.
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Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 1О дана
од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

ОБР АЗЛОЖЕЊЕ
Народна библиотека Србије-установа културе од националног значаја (у даљем
тексту: Наручилац) дана 23.12.2016. године донела је Одлуку о покретању
отвореног поступка јавне набавке О I О I број 1451/2 у складу са чланом 32.
Закона о јавним набавкама за јавну набавку број ЈНВВ 56/2016.
За наведену јавну набавку, Наручилац је дана 27.12.2016. године на Порталу
јавних набавки и на својој web страници објавио Позив за достављање понуда и
Конкурсну документацију.
До истека рока за подношење понуда тј. до 26.01.2017. године до 11,00 часова,
на адресу Наручиоца приспело је 2 понуде и то:

1. ,,ЕПС СНАДБЕВАЊЕ" д.о.о. Београд, Царице Милице 2, Београд.
ПИБ:103920327
Матични број:20053658
2. "НИС а.д. ", Народног фронта 12, Нови Сад
ПИБ:

104052135

Матични број: 20084693
Након спроведеног поступка отварања Понуда Комисија за јавне набавке је
.
.
приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда 0101 број 1451/9 од 31.01.2017. године
Комисија за реализацију јавне набавке констатовала је следеће:
Предmет јавне иабавие
Предмет јавне набавке бр. ЈНВВ 56/2016 су добра - набавка електричне
енергиЈе.
Ознака из општег речнш.:а набавке:
09310000-електрична енергија

Редни број јавне набавке: 5612016
Подаt{U из пшша иабав,<.е који се одиосе иа предЈнетну јавиу иабавку и
евеитуална одступшьа од плана набавки са образло;}lсеље.111
У плану јавних набавки 0101 бр. 199/1 од 18.02.2016. године са припадајућим
изменама и допунама, које је донела Народна библиотека Србије - установа културе
од националног значаја (у даљем тексту: Наручилац) планирана је реализација јавне
набавке електричне енергије под бројем 1.1.12.
Процељена вредност јавне набавке
Процењена вредност износи 10.000.000,00 (десетмилиона) динара без ПДВ-а.
Врста при.11,ељеног поступиа и образло;жеље
Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама.
Критеријум за доделу уговора је "најнижа понуђена цена"

У1<.упаи број приспелих понуда: 2 поиуде и то:
1 '' ЈП ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД''
2 НИС а.д. Нови Сад
Основни подаци о понуди
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1. Понуда понуђача "ЕПС СНАДБЕВАЊЕ" д.о.о. Београд, Царице Милице
бр.2, Београд
ПИБ: 103920327
Матични број: 20053658
заведена је под бројем 0101-1451/6 од 26.01.2016. године у 8.50.часова
Понуђач наступа самостално.
Цена по јединици мере без ПДВ-а: 5,50 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 7.920.000,00 динара.
Рок плаћања: до 20 дана;
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда;
Период испоруке: од датума закључења уговора, све док важи уговор у периоду
од 00:00 до 24.00 часова;
Место испоруке је мерно место НБС прикључено на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на средњем напону ( Народна библиотека Србије установа културе од националног значаја, Скерлићева бр.1, Београд).
Број бројила 10925.
Након прегледа и стручне оцене понуда Комисија за реализацију предметне
јавне набавке констатовала је следеће:
да је понуда горе наведеног понуђача благовремена;
да је критеријум за доделу уговора ,,најнижа понуђена цена"
да је понуђач доставио Решење о упису података у Регистар понуђача
Агенције за привредне регистре број БПН 1041/2016 од
31.03.2016.године, у фотокопији, а све у складу са чланом 78. став 5.
Закона о јавним набавкама, као доказ да испуњава услов из чл.7 5. став 1.
тач.1-4;
да је понуђач доставио Решење Агенције за енергетику Републике Србије
бр.312-137/2015-Л-И од 23.12.2015. године којим се понуђачу додељује
Лиценца за обављање енергетске делатности снадбевања електричном
енергијом, Уверење Агенције за енергетику Републике Србије бр.312137/2015-Л-И од 28.12.2016.године којим се потврђује да је напред
наведено решење на снази као доказ да испуњава услов из чл.75. став 1.
тачка 5;
да је понуђач доставио Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ
да је понуђач доставио Изјаву којом потврђује да је поштовао одредбе
члана 75. став 2. потписану од стране овлашћеног лица понуђача и
оверену печатом;
да је понуђач доставио попуњен, потписан и оверен печатом Образац
понуде,
да је понуђач доставио попуњен, потписан и оверен печатом Модел
уговора;
да је понуђач доставио попуњен, потписан и оверен печатом образац
Изјаве о независној понуди;
да је понуђач доставио попуњен, потписан и оверен печатом Образац
структуре цене;
да је понуђач доставио попуњен, потписан и оверен печатом Образац
изјаве о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за извршење
уговора и квалитет извршених радова;
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да је понуђач доставио референц листу;
да је понуђач доставио Уверење Привредне коморе Србије да је роба
домаћег порекла
да је понуђач доставио Изјаву на свом меморандуму, потписану и
печатом оверену, којом се понуђач обавезује да, уколико понуђачу буде
додељен уговор у предметној јавној набавци, да ће закључити уговор о
присупу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен и уговор којим преузима балансну одговорност за места
примопредаје крајњег купца.
да је понуђач доставио доказе који потврђују испуњеност додатних
услова из чл.76. Закона на начин како је наведено у Поглављу V - Услови
за учешће у поступку јавне набавке и упуство како се доказује
испуњеност тих услова и то:
1. Да располаже неопходним пословним капацитетом:

понуђач је доставио Потврде о активном учешћу на тржишту издату од
стране ЈП Електромреже Србије - Дирекције за послове тржишта електричне
енергије број:390/5407 од 26.12.2014.године, 390/5101 од 29.09.2016. године,
390/2250 од 17.05.2016. године и 390/2891 од 17.06.2016. године којом се
потврђује да је понуђач активни учесник на тржишту електричне енергије у
Републици Србији као и да има минимално једну прихваћену трансакцију са
другим учесником на тржишту у категорији потрошње на високом напону на
начин тражен конкурсном документацијом.
2. Да располаже непходним финансијским капацитетом
Понуђач је доставио Извештај о Бонитету Агенције за привредне
регистре Образац БОН-ЈН издат од стране Агенције за привредне
регистре, Потврду Народне банке Србије о броју дана неликвидности
заведено под бројем IX/2.2-485359/2/16 од 28.12.2016.године, Изјаву
понуђача на меморандуму понуђача, потписану и печатом оверену, која
садржи линк о информацији ликвидности понуђача, Изјаву понуђача на
меморандуму понуђача, потписану и печатом оверену, која садржи линк
на коме се налазе подаци да ли је понуђач у процесу стечаја или
ликвидације, Потврду Агенције за привредне регистре број:БД
104081/2016 од 26.12.2016.године којом се потврђује да код овог органа
није регистрован поступак ликвидације или стечаја.
2. Понуда понуђача "Нис а.д." Народног фронта 12, Нови Сад
ПИБ:104052135
Матични број:20064693
заведена је под бројем 0101-1451/7 од 26.01.2016. године у 10.50.часова
Понуђач наступа самостално.
Цена по јединици мере без ПДВ-а: 5,36 динара
Укупна цена са ПДВ-ом: 6,432 динара.
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Записником о јавном отварању понуда бр. О 1 О1-1451/8 од 26.01.2017. године
констатовано да је у обрасцу понуде исказана бруто јединична цена.
Рок плаћања: 1 О дана;
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда;
Период испоруке: од датума закључења уговора, све док важи уговор у периоду
од 00:00 до 24.00 часова;
Место испоруке је мерно место НБС прикључено на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на средњем напону ( Народна библиотека Србије установа културе од националног значаја, Скерлићева бр.1, Београд).
Број бројила 10925.

Након прегледа и стручне оцене понуда Комисија за реализацију предметне
јавне набавке констатовала је следеће:
да је понуда горе наведеног понуђача благовремена;
да је критеријум за доделу уговора "најнижа понуђена цена"
да је понуђач доставио Изјаву потписану и печатом оверену којом се
потврђује да је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција
за привредне регистре, која садржи линк на коме се предметни подаци
налазе, а све у складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама,
као и линк на коме се подаци о важећој лиценци налазе
да је понуђач доставио Решење Агенције за енергетику Републике Србије
бр.312-139/2015-Л-И од 25.03.2016. године којим се понуђачу издаје
Лиценца за обављање енергетске делатности снадбевања електричном
енергиЈом,
да је понуђач доставио Изјаву којом потврђује да је поштовао одредбе
члана 75. став 2. потписану од стране овлашћеног лица понуђача и
оверену печатом;
да је понуђач доставио попуњен, потписан и оверен печатом Образац
понуде,
да је понуђач доставио попуњен, потписан и оверен печатом Модел
уговора;
да је понуђач доставио попуњен, потписан и оверен печатом образац
Изјаве о независној понуди;
да је понуђач доставио попуњен, потписан и оверен печатом Образац
структуре цене;
да је понуђач доставио попуњен, потписан и оверен печатом Образац
изјаве о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за извршење
уговора и квалитет извршених радова;
да
понуђач ни.је доставио Изјаву тражену конкурсном
документацијом на свом меморандуму, потписану и печатом оверену,

којом се понуђач обавезује да, уколико му буде додељен уговор у
предметној јавној набавци, да ће поступити у складу са Законом о
енергетици, односно да ће закључити уговор о присупу систему са
оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и уговор
којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.
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да је понуђач доставио доказе који потврђују испуњеност додатних
услова из чл.76. Закона на начин како је наведено у Поглављу V Услови
за учешће у поступку јавне набавке и упуство како се доказује
испуњеност тих услова и то:
3. Да располаже неопходним пословним капацитетом:
понуђач је доставио Потврду о активном учешћу на тржишту електричне
енергије издату од стране ЈП Електромреже Србије - Дирекције за
послове
тржишта
електричне
енергије
број:390/5546
од
21.10.2016.године, којом се потврђује да је понуђач активни учесник на
тржишту електричне енергије у Републици Србији као и да има
минимално једну потврђену трансакцију по години са другим учесником
на тржишту.
4. Да располаже непходним финансијским капацитетом
Понуђач
није доставио у папирној форми доказ да располаже
неопходним финансијским капацитетом али пошто се ради о подацима
који су јавно доступни, Наручилац је увидом у евиденције надлежних
државних органа електронским путем утврдио да понуђач располаже
неопходним финансијским капацитетом.

На осиову прегледа и стручне Оt{еие понуда садр;жапе у Извеtитају о
стручиој оцепи поиуда број 0101-1451/9 од 31.01.2017. године "ЕПС
СНАДБЕВАЊЕ" д.о.о. Београд, Царице Милице 2, са пратећим доказш�,а и
"НИС а.д. "Народног фроита 12, Нови Сад,са пратећим докази.ма, Комисија
за реализацију предЈ1-tетие јавие ш1бавке констатовала је да је поиуда
поиуђача "ЕПС СНАДБЕВАЊЕ" д.о.о. Београд, Царице Милице 2,
благовремепа, одговарајућа и прихватљива јер одговара свит захтевима из
коикурсие доку.меитације.
Ко,иисија је констатовала да је поиуда поиуђача "НИС а.д. "Народиог
фронта 12, Нови Сад, иеприхватљива због тога umio понуђач пије доставио
уз поиуду коикурс1-10Ј1-1 доку,нешnm(ијtмt тра;жеиу изјаву 1ш свtмt меЈ1-10раидул1у
потписану и печатом оверену, којом се понуђач обавезује да, уколико му
буде додељен уговор у предметној јавној набавци, да ће поступити у складу
са Законом о енергетици и да ће закључити уговор о присупу систему са
оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и уговор
којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.
На основу изнетог Комисија за реализацију јавне набавке је утврдила да је
прихватљива понуда :,,ЕПС СНАДБЕВАЊЕ" д.о.о. Београд, Царице Милице
2, Београд, ПИБ: 103920327,Матични број: 20053658, те је одлучено као у
изреци Одлуке.

6

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели уговора
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од
дана њеног доношења.
На основу члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама, после доношења одлуке о
додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 1 О дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
На основу изнетог одлучено је као у изреци одлуке.
/
Београд, 06.02.2017. године

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 1О дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

ДОСТ АВЉЕНО:-Правној служби
-Архиви
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