2.5.13.2-E.12.01.-72238/15-2020

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13
Број: 12.01.— 72238/ дS - 2-С
Београд,

27 - 07-1020
На 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" Београд (ЈП
ЕПС број 12.01.-250616/75-18 од 24.08.2018. године - пречишТiен текст) и члана 45. Правилника о
ближем уреfјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеflу „Електропривреда Србије" (ЈП
ЕПС бр. 12.01.- 359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда
бр. 12.01.- 72238/13-20 од 14.07.2020. године, в.д. директора ЈП ЕПС доноси

ОДЛУКУ О 3AKf6YЧEFbY ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку услуга бр. ЈН/8100/0010/2019 (3271/2019)
Оквирни споразум о јавној набавци услуга бр. ЈН/8100/0010/2019 (3271/2019) - Одржавање
система за евиденцију радног времена за потребу Техничког центра Нови Сад закључује се
са понуFјачем ЈАР1 сот doo Novi Sad, Руменачка 13, 21000 Нови Сад, ПИБ 101645578, МБ
08664005, на износ процењене вредности од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, чија је понуда
бр. 1-1007/20 од 10.07.2020. године оцењена као благовремена, одговарајуFiа и прихватљива
са укупно понуТјеном ценом од 3.994.200,00 динара без ПДВ-а.
Ова Одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца
у раку од три дана од дана доношења.

~1) Подаци о јавној набавци
~~~~ ЈН/8100/0010/2019 (3271/2019)

Број јавне Нбавkе

: Врста поступка јавне `
набавке
- Назив'јавне набавке
• ... ; f . ; :
Врста предмета јавне
набавке. ° ` _
пка .
Циљ пос~.,
Партије ~

Преговарачки поступак са објављивањем позива за
подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1)
Закона о јавним набавкама
Одржавање система за евиденцију радног времена за
потреб У техничког центра нови Сад
услуга

-

Закључење оквирног споразума о јавној набавци са једним

понуђачем на период од две године
Јавна набавка није обликована по партијама

н вредност.. .,, 4.000.000,00 динара без ПДВ-а
Процењеа
јавне набавке ° -,
Вредност ок'вирног
4.000.000,00 динара без ПДВ-а
спора,зума '
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2) Основни подаци о понуТјачу који је доставио допуну понуде
Благовр,емене,понуде

~

Ред:. ' Број понуде
' Иазив и адреса пон ача :
и датУм.
6р:,'
~~
1-1007/20 од ЈАР1 сот doo Novi Sad
10.07.2020. Руменачка 13, 21000 Нови Сад
1.
(г.5.1з.2.-Е.07.01.-722зв110-г0)
године
;
Неблаговремених.понуда није б'ил:о

ПИБ;и МБ
101645578
08664005

Образложење
У складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама Наручилац је дана
03.07.2020. године упутио Позив за подношење допуне понуде у преговарачком поступку
понуђачу који је учествовао у отвореном посryпку за јавну набавку бр. ЈН/8100/0015/2018
(2651/2018) - Одржавање система за евиденцију радног времена за потребу Техничког
центра Нови Сад, како би извршио допуну своје понуде и тако је учинио прихватљивом.
Последњи дан рока за подношење понуде, односно датум и сат рока за подношење понуде
био је 10.07.2020. године до 10:00 часова. Отварање понуда Комисија наручиоца је
извршила истог дана са почетком у 10:30 часова, о чему је сачинила Записник о отварању
понуда бр. 2.5.13.2.-Е.07.01.- 72238/11-20 од 10.07.2020. године.
Непосредно након окончања посryпка отварања понуда, Комисија је спровела поступак
преговарања у два преговарачка круга, о чему је сачинила Записник о преговарању бр.
2.5.13.2.-Е.07.01.- 72238/12-20 од 10.07.2020. године.
У складу са чланом 104. став 6. Закона о јавним набавкама овлашflени представник
понуFј ча је преузео записнике о отварању понуда и преговарању.
I
3) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих
понуда: нема одбијених понуда
4) Оцена понуда на основу критеријума за закључење оквирног споразума
Елемеiнт ;оквирног споразума о коме се преговара је укупно понуFјена цена из допуне
понуде. i
У доп ни понуде ПонуFјач је понудио укупно понуђену цену у износу од 3.994.200,00 динара
без ПЈВ-а. Након спроведеног преговарања у два преговарачка круга, понуТјач је остао при
понуfјеној цени од 3.994.200,00 динара без ПДВ-а.
Понуда понуђача евидентирана у тачки 2. ове Одлуке је благовремена, Наручилац је није
одбио i због битних недостатака, одговарајуflа је, не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавеэе понуFјача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке,
па је као таква оцењена приихватљивом.
Оквир-iи споразум се закључује на износ процењене вредности од 4.000.000,00 динара без
ПДВ-а, на период од 2 (словима: две) године од дана ступања оквирног споразума на
;
снаry.
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5) Предлог Комисије за закључење оквирног споразума о јавној набавци
Наком стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку услуга бр. ЈН/8100/0010/2019
(3271/2019) - Одржавање система за евиденцију радног времена за потребу Техничког
центра Нови Сад је предложила Наручиоцу да у складу са чланом 107. став 3. Закона о
јавним набавкама донесе Одлуку о закључењу оквирног споразума са понуFјачем ЈАР1
com doo Novi Sad, Руменачка 13, 21000 Нови Сад, ПИБ 101645578, МБ 08664005, на
износ од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а чија је понуда бр. 1-1007/20 од 10.07.2020.
године оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива са понуђеном ценом
од 3.994.200,00 динара без ПДВ-а.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Напомена: У складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, наручилац
може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној
набавци, јер је поднета само једна понуда.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став б. 3ЈН захтев за заштиry права може се поднети у року од 10
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

~
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Доставити:
- в.д. директору ЈП ЕПС
уководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове
- ~.5.13.2. Комисији за ЈН (Србислави Петровиfl)
- ilисарници
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