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2.5.0.0.-E.12.01.-375330/19-2018
JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
Балканска 13
Број: 12.01.-375330/ /(Э -18
Београд, 19 -09- 2018
"
Ha основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузеfiа „Електопривреда Србије"
(ЈП EПC број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 45.
Правилника о ближем уреТјивању поступка jaBHe набавке у Јавном предузеflу
„Електропривреда Србије" (ЈП EПC бр. 12.01.- 359310/1-18 од 20.07.2018. године), на
основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије формиране решењем бр. 12.01.375330/18-18 од 13.09.2018. године, в.д. директора ЈП EПC доноси
ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку добара - Систем за безбедност мобилних уређаја
Број;јавне н"абавке,;:

ЈН/1000/0549/2018 (212/2018)

Врста поступка
јавне
,< .
набавке"

Отворени поступак
Закључење уговора о јавној набавци

предметајавне
, Врста
.
Добра
набавке;
Систем за безбедност мобилних уређаја
Јавна набавка није обликована no партијама
Назив. и ознака . ;.

(шифра):из Општег <
речника набавке ;

Програмски пакети и информациони системи
48000000 -8

Процењена вредност:>
4.000.000,00 динара без ПДB-а
јавне набавке
Пoзициjд y:ПлB,н:y;

јавних набавки;(број и:: 1.1.1940 - Систем за безбедност мобилних ypefjaja
нaзив)., : : .:,::...":: . °.

Позиција "у: : `

финансијском.гплан

VIII - Инвecтициje

(ознака врсте плана
Уговор о јавној набавци добара бр. ЈН/1000/0549/2018 (212/2018) - Систем за
безбедност мобилних ypefjaja додељује се понуlјачу OБЛAK ТЕХНОЛОГИЈЕ д.о.о.
Београд - Земун, Цара Душана 212, 11080 Београд - Земун, ПИБ 103551303, чија је
понуда бр. 1009/18 од 10.09.2018. године оцењена као благовремена, одговарајуfiа
и прихватљива са понуђеном ценом од 3.985.500,00 динара без ПДВ.
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Ова Одлука се објављује на ПОрталу управе за јавне набавке и интернет страници
наручи0ца у р0ку од три дана од дана дОнОшења.
ОБРАЗЛОЖЕЕ6Е
Комисија за јавну набавку у свом Извештају 0 стручнОј Оцени пОнуда к0нстат0вала је
следеТге:
ПОзив за пОдн0шење п0нуда 0бјављен је у складу са ЗJH дана 10.08.2018. г0дине.
Отварање пОнуда Комисија наручи0ца је извршила дана 11.09.2018. г0дине, .0 чему је
сачинила Записник 0 отварању п0нуда и д0ставила га п0нуђачу у складу са члан0м 104.
став 7. ЗЈН.
1. Основни подаци о понуђачу
:благовремен;е по'нуде;;
• Ред::
:Број
и, понуде
р ^ датум

1

1009/18
0Д
10.09.2018.

Облак ТехнОл0гије д.0.0. Београд - Земун
Цара Душана 212
11080 Београд - Земун

103551303
17574035

нема

2. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуТјене цене тих
понуда: нема 0дбијених пОнуда
3. Критеријум за доделу уговора: најнижа пОнуЕјена цена
ПОнуда понуfјача из тачке 1. Ове Одлуке је благОвремена, наручилац је није
одби0 зб0г битних недОстатака, одговарајуfiа је, не ограничава, нити услОвљава
права наручи0ца или обавезе пОнуђача и не прелази изнОс прОцењене
вредности јавне набавке, па је ка0 таква оцењена прихватљивОм.
4. Предлог Комисије за доделу уговора о јавној набавци
C Обзиром да је прибављена сам0 једна прихватљива пОнуда, Комисија је
предлОжила наручи0цу, да у складу са чланОм 107. став 3. ЗJH дОнесе Одлуку 0
д0дели угОвОра понуfјачу OБЛAK TEXHOЛOГИJE д.о.о. Београд - Земун, Цара'
Душана 212, 11080 Београд - Земун, ПИБ 103551303, чија је понуда бр. 1009/18
од 10.09.2018. године оцењена као благовремена, одговарајуfiа и
прихватљива са понуђеном ценом од 3.985.500,00 динара без ПДВ.
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Ha основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука:
У складу ca чланом 149. став 6. ЗJH захтев за заштиту права може се поднети
року од 10 дана од дана објављивања одлуке нa Порталу јавних набавки.

у

У складу са чланом 112. став. 2. ЗЈН, наручилац може и пре истека рока за
подношење захтева зa заштиту права закључити уговор о јавној набавци, јер је
поднета само једна понуда.

~

Доставити:
- в.д. директору JП EПC
- Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове
- 2.5.13.2. Комисији зa JH (Невена марчетиfl)
- Одељење за набавке TЦ Нови Сад (А.Грујичин)
- Писарници
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