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На основу члана 27. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019), и члана 6. 

Правилника о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама 
не примењује (бр.01-278/20) лице за спровођење набавке услуге електричне енергије, за потребе 
Бизнис иновационог центра саставља 

 
ИЗВЕШТАЈ                                                                                                                                                                

о стручној оцени понуда  
 

1. Назив и адреса наручиоца: Бизнис иновациони центар д.о.о., Трг тополиваца 4, 34000 
Крагујевац 

 
2. Број набавке за текућу годину: 03-019/21 

 
3. Предмет набавке: Набавка услуга електричне енергије 

 
4. Ознака из Општег речника набавки: 09310000-5 Електрична енергија 

 
5. Врста поступка: Набавке на које се Закон о ЈН не примењује 

 
6.   Процењена вредност набавке без ПДВ-а: 550.000,00 дин. 

 
7. Основни подаци о понуђачима 

Благовремено, тј. до дана 05.02.2021. године  примљена је једна понуда понуђача: 
 
 

Ред. 
бр. 

 
Број понуде 

 
Назив или шифра понуђача 

 

 
Датум пријема 

 

Час 
пријема 

1. 03/022/21 ЈП ЕПС Београд, Балканска 13 
Београд 

19.02.2021. 10:30 

 
  Неблаговремених  понуда је/није било. 
 
Приликом стручне оцене понуде, овлашћено лице за спровођење набавке је контролисало исправност 
пристиглих понуда и констатовало следеће: 

 

 
Ред. 
бр. 

 
Назив или шифра понуђача 

 
Стручна оцена 

Понуђена цена 
без ПДВ-а 
(дин) за 12 

месеци 

Понуђена цена 
са ПДВ-ом 
(дин) за 12 

месеци 

1.  ЈП ЕПС Београд, Балканска 13 
Београд 

Прихватљива 
понуда 

402.300,00 482.760,00 

 
 Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена.  
  
 

 
Ред. 
бр. 

 
Назив или шифра понуђача 

 
Стручна оцена 

Понуђена цена 
без ПДВ-а 
(дин) за 12 

месеци 

Понуђена цена 
са ПДВ-ом 
(дин) за 12 

месеци 

1.  ЈП ЕПС Београд, Балканска 13 
Београд 

Исправна 
понуда 

402.300,00 482.760,00 
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Укупна вредност уговора за период од 12 месеци за услугу набавке електричне енергије износи 
402.300,00 динара без ПДВ-а, односно 482.760,00 са ПДВ-ом, рок важења понуде је 30 (тридесет) дана. 
 
Прилог: Понуда понуђача 
 
Предлог Лица  за спровођење набавке: 
Предлаже се избор ЈП ЕПС Београд, Балканска 13 Београд за добављача услуге набавке електричне 
енергије. 
  

Број: 03-023/21 

Датум: 05.02.2021. 
 

 
        Лице за спровођење поступка јавне набавке: 

                          Иван Марковић 
 
                                            ___________________________________ 
   


