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2.5.0.0.-E.12.01.-473103/19-2018
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКГРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13
Број: 12.01.— 473103/Џ~~~~
Датум: L512.2018. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузеТiа „Електропривреда Србије", Београд
(ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24.08.2018. године - пречишFiен текст) и члана 45. Правилника
о уреFјивању 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.— 473103/17-18 од 06.12.2018. године, в.д. директора ЈП ЕПС доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци услуга Анализа усклаFјености nocтojeFier капацитета транспорта угља
допрема Д1 и Д2 у ТЕНТ А са повеhаном снагом блокова АЗ-А6 и провера моryfiности повеfiања
капацитета постојеТiег система транспорта угља допрема Д1 и Д2 свих транспортера укључујуfiи
копаче и одлагаче, јавна набавка бр. ЈН/1000/0340/2018 (1149/2018) додељује се понуi7ачу
Иновациони центар машинског факултета у Београду д.о.о. Београд, Краљице Марије бр. 16
(Палилула), ПИБ: 104274412, матични број 20134798, чија је понуда број: 746/1 од 27.11.2018.
године оцењена као благовремена, одговарајуfiа, прихватљива и прворангирана, са понуFјеном
ценом од 9.950.000,00 динара без ПДВ.
Ова Одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца у
року од три дана од дана доношења.

Образложење
1) Подаци о јавној набавци

Број јавне набавке

ЈН/1000/0340/2018 (1149/2018)

Предметјавне набавке

Анализа усклађености постојеhег капацитета транспорта угља
допрема Д1 и Д2 у ТЕНТ А са повеfiаном снагом блокова АЗА6 и провера моryТiности повеТiања капацитета постојеflег
система транспорта угља допрема Д1 и Д2 свих транспортера
укључујуfiи копаче и одлагаче

Врста поступка јавне набавке

Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке

Услуге

Ци:љ поступка

Закључење уговора о јавној набавци

Укупна процењена вредност
јавне набавке (без ПДВ-а)

10,000,000.00 динара
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2) Основни подаци о понуђачима
Благqвремене понуде
Ред:бр.

1.

Број понуде и:
,4атум
Иновациони центар машинског факултета
746/1
27.11.2018
Београду д.о.о. Београд, Краљице Марије 16
Од

у
104274412

Неблаговремене:понуде :
Нема
3) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуFјене цене тих понуда:
нема одбијених понуда
4) Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуFlена цена
Понуда понуђача, евидентирана у тачки 2. овог Извештаја је благовремена, наручилац је није
одбио због битних недостатака, одговарајуfiа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца
или обавезе понуfјача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква
оцењена прихватљивом.
5) Ранг листа понуђача на основу примене критеријума: Најнижа понућена цена
Ред: бр:
1

Назив и место понуFјача `

Понуђена цена (без ПДВ-а)

Иновациони центар машинског факултета у Београду
д.о.о. Београд, Краљице Марије 16

9.950.000,00 РСД

-

6) Предлог Комисије за доделу уговора о јавној набавци
Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку бр. ЈН/1000/0340/2018 (1149/2018)
Анализа усклаТјености постојеnег капацитета транспорта угља допрема Д1 и Д2 у ТЕНТ А са
повећаном снагом блокова А3-Аб и провера моryћности повеfiања капацитета постојећег
система транспорта. угља допрема Д1 и Д2 свих транспортера укључујуnи копаче и
одлагаче предлаже Наручиоцу да у складу са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама
донесе Одлуку о додели уговора понуi7ачу Иновациони центар машинског факултета у
Београду д.о.о. Београд, Краљице Марије бр. 16 (Палилула), ПИБ: 104274412, матични број
20134798, чија је понуда број: 746/1 од 27.11.2018. године оцењена као благовремена,
одговарајуfiа, прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од 9.950.000,00 динара без
ПДВ.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
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Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. 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. 3ЈН, наручилац може и пре истека рока за подношење
захтева за заштиry права закључити уговор о јавној набавци, јер је поднета само једна
понуда.

Доставити:
- в. д. директору ЈП ЕПС
- Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове
- 2.5.13.2. Комисији за ЈН (Марко АТiимовић)
- Писарници

Страна 3 од 3

~~

