Специјална болница за рехабилитацију "Термал
22408 Врдник, ул. Карађорђева бр. 6
Тел/факс: 022/465-887,465-087
termal@ptt.rs
www.termal-vrdnik.com

Број: 731
Датум: 06.06.2016. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и
14/2015) доноси се

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – АКТИВНА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
ЈНВВ 02/16

Уговор о јавној набавци велике вредности добара - АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,
редни број јавне набавке: ЈНВВ 02/16, наручилац Специјална болница за рехабилитацију
“ТЕРМАЛ” Врдник, МБ 08359415 додељује понуђачу ЕПС Снабдевање доо Београд,
Царице Милице 2, 11000 Београд, МБ 20924195, ПИБ 108057105.
Образложење
Наручилац Специјална болница за рехабилитацију “ТЕРМАЛ” Врдник, Карађорђева 6,
Врдник, ПИБ 101381396, МБ 08359415, је дана 28.04.2016. године на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници објавио Позив за подношење понуда и конкурсну
документацију за јавну набавку велике вредности добара - АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА, редни број јавне набавке: ЈНВВ 02/16.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању
понуда број 704 од 01.06.2016. године Комисија за јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда датој у Извештају број 730 од 06.06.2016. године у којем је наведено
следеће:

1

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију “ТЕРМАЛ” Врдник, Карађорђев 6,
Врдник, МБ 08359415, ПИБ 101381396
1.

Предмет јавне набавке су добра – АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.
Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000- електрична енергија
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Број јавне набавке: ЈНВВ 02/16

2.
Процењена вредност јавне набавке је 10.000.000,00 динара без обрачунатог
ПДВ-A.
3.

Врста поступка: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

4.

У поступку јавне набавке учествовало је 2 понуђача
Основни подаци о понуђачима:

Р.
бр.

1.

Број под којим је понуда
заведена код Наручиоца

692

Назив и седиште
Понуђача/шифра Понуђача

Датум
пријема

Час
пријема

ЕПС Снабдевање доо
Макензијева број 37
11000 Београд

27.05.2016.

10h

27.05.2016.

11h

МБ 20924195

2.

693

„PROENERGYBGD“
Војводе Степе број 78
11000 Београд
МБ 20894172

5.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
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Није било понуда које су одбијене, тј. које су неприхватљиве.
6.

Критеријум за избор најповољније понуде

Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда вршио се
применом критеријума најниже понуђене јединичне цене kWh јединствене тарифе, без
ПДВ-а.
1) Понуђач ЕПС Снабдевање доо Београд (понуда број 1) је понудио јединичну цену
од 5,13 динара по kWh јединствене тарифе, без ПДВ-а (7.559.501,31 динара без
ПДВ-а за процењене количине од 1.473.587 kWh);
2) Понуђач “PROENERGYBGD” доо Београд (понуда број 2) је понудио јединичну
цену од 4,90 динара по kWh јединствене тарифе, без ПДВ-а (7.220.576,30 динара
без ПДВ-а за процењене количине од 1.473.587 kWh).
Међутим, понуђач ЕПС снабдевање је као прилог понуде доставио доказ да у
поступку јавне набавке нуди добра домаћег порекла и то Уверење Привредне коморе
Србије број: 33-1/1810 од 05.05.2016. године.
С обзиром на наведено, као и на члан 86. став 9. и 12. Закона, 02.06.2016. године
позван је други Понуђач, “PROENERGYBGD” доо Београд да се изјасни да ли нуди добра
домаћег порекла и ако нуди да достави одговарајући доказ о томе, тј. Уверење
„Привредне коморе Србије које се издаје на писмени захтев подносиоца, а у складу са
прописима којима се уређује царински систем“ (члан 2. став 2 Правилника о начину
доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла, „Сл. Гласник
РС“ број 33/2013), након чега је овај понуђач истог датума доставио ИЗЈАВУ у којој је
наведено следеће:
„Поштовани, овим путем се изјашњавамо и изјављујемо да немамо потврду Привредне
коморе Србије да је роба коју нудимо домаћег порекла. Енергија за снабдевање биће купљена
унутар Републике Србије.
Цена коју нудимо укључује све трошкове, па самим тим нема никаквих додатних трошкова
попут трошкова царине, увозних намета и слично.“

7.

Назив понуђача којем се додељује уговор

Како је разлика у понуђеној цени мања од 5% у корист Понуђача број 2, а Понуђач број 1
је једини у складу са Законом и наведеним подзаконским прописима понудио доказ о томе
да нуди добра домаћег порекла (Уверење Привредне коморе Србије), Комисија предлаже
да се у складу са чланом 86. став 4. Закона о јавним набавкама, Сл. гласник РС бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 („У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у
ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде
понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача
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који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5%
већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла“)
уговор додели понуђачу
ЕПС Снабдевање доо Београд, Царице Милице 2, 11000
Београд, МБ 20924195, ПИБ 108057105.
Прилог овог Извештаја чини:
o

Уверење Привредне коморе Србије о домаћем пореклу добара које нуди
понуђач ЕПС снабдевање за јавну набавку ЈНВВ 02/16 (расписану од стране
СБ „ТЕРМАЛ“ Врдник) број 33-1/1810 од 05.05.2016. године

o

Изјава “PROENERGYBGD” доо Београд о пореклу добара које нуди за јавну
набавку ЈНВВ 02/16 (расписану од стране СБ „ТЕРМАЛ“ Врдник) од
02.06.2016. године

Потписи чланова Комисије за јавну набавку:
Име и презиме:

Драган Косовац, члан

Име и презиме:

Славко Цвијић, члан

Име и презиме

Живан Вукотић, члан „

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Рок за подношење захтева за заштиту права против ове одлуке је десет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права
не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 у даљем тексту: Закон) је прописано да захтев за заштиту права мора да
садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
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Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1.
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1)
да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2)
да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да
изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија - Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу
да ли је налог за пренос реализован.
(3)

износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4)

број рачуна: 840-30678845-06;

(5)

шифру плаћања: 153 или 253;

(6)
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7)
сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права;
(8)

корисник: буџет Републике Србије;

(9)
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10)

потпис овлашћеног лица банке.

2.
Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1.
3.
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4.
Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за
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заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке
Србије у складу са законом и другим прописом.

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује
се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је
препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) I \ / „ « * и
сл.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од:
- 120.000 динара
Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из
иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија - Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп Лукина бр. 7-9 11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): - број у поступку јавне
набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне
набавке.
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

SWIFT MESSAGE MT103 - EUR
FIELD 32A:

VALUE DATE - EUR- AMOUNT
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FIELD 50K:

ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M T AUNU S
ANLAGE 12 GERMANY

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF
SERBIA - NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA

FIELD 59: (BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD

FIELD 70:

DETAILS OF PAYMENT

SWIFT MESSAGE MT103 - USD
FIELD 32A:

VALUE DATE - USD- AMOUNT

FIELD 50K:

ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

BKTRUS33XXX

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

NBSRRSBGXXX

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW
YORK 60 WALL STREET UNITED STATES

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF
SERBIA - NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA
FIELD 59: (BENEFICIARY)

/RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD

FIELD 70:

DETAILS OF PAYMENT
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