2.5.13.2-E.12.01.-437278/27-2018
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Е ЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13
рΡ
Број: 12.01.— 437278/~~ -'01'4
датум:
18 -12- 2018

-

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије", Београд
(ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24.08.2018. године - пречишfiен текст) и члана 45.
Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електропривреда Србије"
(ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018. године) и на основу Извештаја о стручној оцени
понуда бр. 2.5.13.2. -Е.07,'.01-437278/25-18 од 14.11.2018. године, в.д. директора ЈП ЕПС доноси

ОДЛУКУ о ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку ycniyra JFi/1000/0288/2018 (615/2018) Израда документације за нови БТО
" систем

Уговор о јавној набавци услуга бр. ЈН/1000/0288/2018 (615/2018) Израда документације за нови
БТО систем додељује ое понуfјачу Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет,
Ћушина 7, Београд, ПИЕ;100206244, МБ 07045735 чија понуда бр. 13/98 од 01.11.2018. године је
оцењена као благовремЕ;на, одговарајуfiа и прихватљива са понуfјеном цен®м од 9.800.000,00
динара без П,[~В-а. П9нуfјач је поднео понуду са подизвоFјачем: Центар за површинску
експлоатацију, Краљице;Марије бр.25 Београд ПИБ 100217890, мат.бр. 17200542.
Ова Одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца у
року од три дана од дана ,доношења.

Образложење
'1) Эlодаци о јавној набагаци

•Број јавне набавке

ЈН/1000/0288/2018 (615/2018)

Врста поступка јавне
набавке

Отворени поступак

Циљ поступка

Закл~учење уговора о јавној набавци

Врста предмета јавне
набавке

,

услуге
Израда документације за нови БТО систем

Назив јавне набавке
Партије

.lавна набавка није обликована по партијама

Процењена вредност
јавне набавке без ПДВ-~і

10,000.000,00 динара

Вредност уговора о
јавној набавци без ПДВ=а

9.800.000,00 динара

•

Ј
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2) Основни подаiки о пануђачима
Благовремене понуде
Ред
бр

1.

Број понуде и

Назив и адреса понуђача

ПИБ и МБ

датум
13/98
од
01.11.2018.

Универзитет у Београду
Рударско-геолошки факултет,
1~ушина 7, Београд
flодизвиfјач: Центар за површинску
Еэксплоатацију, Краљице Марије 25,
Е:~еоград

Понуђена цена без
ПАВ-а
(динара)

100206244
07045735
100217890

9.800.000,00

17200542

Неблаговремене понуде
нема

3) Понуде које cу одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих
понуда: нема одбијених понvда
4) Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
~I
У току стручне оцезне, у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама и
тачком 6.20 конкурсне документације — Додатна објашњења, контрола и допуштене
исправке, Комисиј наручиоца је од понуђача затражила додатно објашњење у вези
захтеваног кадровског капацитета које се односило на положени стручни испит из
области рударства; за запосленог дипломираног инжењера електротехнике. ПонуFјач је
у остављеном року доставио додатно појашњење и доказао да испуњава захтевани
кадровски капацитЕ:т.
Комисија наручиоца је извршила стручну оцену понуде и констатовала да је понуда
понуFјача Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет благовремена и
одговарајуfiа, да ;; не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и не прd.лази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква
оцењена прихватљивом.
5) Предлог Комис:ије за доделу уговора о јавној набавци
С обзиром да је п~,ибављена само једна прихватљива понуда и да у складу са чланом
107. став 2. ЗЈН нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу
уговора, одреfјенсјг у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији,
Комисија предлаже, наручиоцу да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе Одлуку о
додели уговора псvнуђачу Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет,
Ћушина 7, Беогј;эад, ПИБ100206244,
МБ 07045735 чија понуда бр. 13/98 од
01.11.2018.године је оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са
понуђеном ценом'од 9.800.000,00 динара без ПДВ.
На основу свега на'I
,.,.еденог одлучено је као у диспозитиву.
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ilравна поука:
У складу са чланом 149. став б. ЗЈН захтев за заштиту права може се поднети у року од
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
У складу са чланом ,'112. став. 2. ЗЈН, наручилац може и пре истека рока за подношење
захтева за заштиту гiрава закључити уговор о јавној набавци, јер је поднета само једна
понуда.

Доставити:
1
- в.д. директору Jf;1 ЕПС
- Руководиоцу орг;анизационе целине за набавке и комерцијалне послове
- 2.5.13.2. Комисији за ЈН (Ленка Кашиковић)
- Писарници
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