
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ 

Број: 4428 
Датум:   25 .08. 2020.године 

Београд 

Француска 3 

Јавна набавка број 13/2020 
 

           Управница Народног позоришта у Београду, на основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У     

О    Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А   

 

          1. Наручилац је реализацијом поступка јавне набавке мале вредности под редним бројем 

13/2020, који има за предмет набавку добра  електрична  енергија  , одлучио да уговор по овој 

јавној набавци додели понуђачу ЈП ЕПС БЕОГРАД, Макензијева бр.37, 11000 Београд, 

понуда број 4302 oд 06.08.2020. године. 

          2. Саставни део ове Одлуке чини Извештај о стручној оцени понуда број 4311/1 од  

   24.08.2020.године. 
          3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року 

од 3 ( три) дана од дана доношења. 

О б р а з л о ж е њ е 

                                 

          Одлуком Управнице Народног позоришта у Београду, број 3701 од 17.06.2020. године,      

покренут је отворени поступак јавне набавке 13/2020 који има за предмет набавку добра- 

електрична  енергија  (ОРН:  09310000 – електрична енергија).                     

          Процењена вредност ове јавне набавке која се уговара на период од 12 месеци,  износи 

19.000.000,00 динара без ПДВ. 

    Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци биће уговорене у складу са 

прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима. 

Јавна набавка  се врши се на терет средстава Народног позоришта у Београду: конто 421211. 

         Ова јавна набавка  предвиђена  је Планом набавки за 2020. годину,  број 300 од 13.01.2020. 

године и Допуном плана 3700 од 17.06.2020.године. 

Међусобна права и обавезе између наручиоца и најповољнијег понуђача  регулишу  се 

уговором. 

           Решењем  број 3702 од 17.06.2020. године,   образована  је Комисија за јавну набавку у саставу: 

1. Јанковић Зоран – председник Комисије 

2. Стевановић Динко– члан 

3. Ивковић Зоран -члан 

Дана 24.06.2020. године, позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца.  

            Јавно отварање понуда је заказано за 07.08.2020. године у 12:00 часова. 

 У остављеном року за подношење понуда, 07.08.2020. године до 11:00 часова, 

примљене су  понуде: 

 



 
         Понуђачи су у складу са утврђеним критеријумом најниже понуђене цене понудили следеће: 

 

 

          Комисија је 24.08.2020.године извршила стручну оцену понуда. 

                              Достављене су две понуде:  

- ЈП ЕПС БЕОГРАД, Макензијева бр.37, 11000 Београд, понуда број 4302 oд 06.08.2020.године; 

и  

- RESTART ENERGY DOO, Уроша Мартиновића 18/1, 11000 Београд, понуда број 4303 oд 

06.08.2020. године. 

У понуди, RESTART ENERGY DOO, Уроша Мартиновића 18/1, 11000 Београд, понуда 

број 4303 oд 06.08.2020. године  садржана је рачунска грешка и то у Обрасцу понуде (Образац 

6)где је уместо Укупне цене по јединственој тарифи унета Јединична цена без ПДВа као и у 

Обрасцу структуре цена са спецификацијом добара (Образац 7) уместо Укупне цене без ПДВа 

унета Јединична цена са ПДВом. Понуђачу је упућен Захтев за исправку рачунске грешке са чим се 

исти сагласио да Укупна цена понуде по јединственој тарифи износи 13.379.267,44 динара без 

ПДВа.  

* Понуда, ЈП ЕПС БЕОГРАД, Макензијева бр.37, 11000 Београд, понуда број 4302 oд 

06.08.2020.године оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

* Понуда, RESTART ENERGY DOO, Уроша Мартиновића 18/1, 11000 Београд, понуда број 

4303 oд 06.08.2020. године.оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 

 

На основу рангирања прихватљивих понуда примењујући критеријум за одабир најнижа понуђена 

цена Комисија за јавну набавку је утврдила следеће: 

 

 

 

РАНГ ЛИСТА  

 

Ред. 

бр. 

Понуда 

заведена 

Назив понуђача Датум пријема Час 

1. 4302 ЈП ЕПС БЕОГРАД, Макензијева бр.37, 

11000 Београд 

06.08.2020. 09:59 

2. 4303 RESTART ENERGY DOO, Уроша 

Мартиновића 18/1, 11000 Београд 

06.08.2018. 10:00 

Ред. 

бр. 

Понуда 

заведена 

Назив понуђача Укупна понуђена 

цена без ПДВ-а 

1 4302 ЈП ЕПС БЕОГРАД, Макензијева бр.37, 11000 

Београд 

11.815.456,96 

 

2 4303 RESTART ENERGY DOO, Уроша 

Мартиновића 18/1, 11000 Београд 

13.379.267,44 



 



 


