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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица Баканска~брдј, /4 _ 2ого
Бео
Бро

град, L13 -~ј-г1202L0  . године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",
број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47, а у вези члана 50. Статута Јавног предузеfiа
„Електопривреда Србије" (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године-
пречишfiен текст) 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 (број Е.12.01.10828/3-20 од
23.01.2020. године) в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА

бр. ЈН/1000/0427/2019 (1482/2019)

Имплементација система за безбедно управљање SCADA окружењем
1. У отвореном поступку јавне набавке ради закључења Уговора за јавну набавку
добара : Имплементација система за безбедно управљање SCADA окружењем, број
ЈН/1000/0427/2019 (1482/2019) додељује эаједничкој понуди групе понуFјача Nites d.o.o
Beograd, Булевар Михаила Пупина бр. 115 а, Београд, ПИБ: 1 031 33748 , матични број ,
17516582, Khaoticen d.o.o Beograd , Драгана Ракиflа 14 Б, Београд, ПИБ: 105860118,
матични број 20472537 и Beotech 1Т Resenja d.o.o Веоgгад,Трешњиног цвета
1,Београд, ПИБ: 111087957 , матични број 21424226 чија је понуда бр. П1/20 од
09.01.2020. године (ЈП ЕПС бр. Е.12.01-10828/1-2020 од 09.01.2020.год.), год оцењена
као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива са понуfЈеном ценом од 359.250.200,00
динара без ПДВ-а.

2.Ова Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
у року од три дана од дана доношења.

О БРАЗЛОЖЕЊЕ

Предмет јавне набавке: Имплементација система за безбедно управљање SCADд
окружењем

Назив из општег речника набавке: Информациони системи и сервери
Ознака из општег речника набавке: 48800000
Процењена вредност јавне набавке износи: 360.000.000,00 динара без ПДВ-а,
односно по годинама: 2019. година - 180.000.000,00 динара без ПДВ — а и 2020. година
— 180.000.000,00 динара без ПДВ — а

Поступак отварања понуда спроведен је дана, 09.01.2020. године, са почетком у 1215
часова, о чему је сачињен Записник о отварању понуда (ЈП ЕПС број Е.12.01.10828/1-



2020 од 09.01 .2020.године, чији примерак је преузео овлашfiени представник понуfјача
на отварању понуда.

1) Основни подаци о Понуђачима:

Ред.
бр. Назив Адреса ПонуТјена цена без ПДВ

1

Заједничка понуда

Nites d.o.o Beograd,

Khaoticen d.o.o
Beograd

Beotech 1Т Resenja
d.o.o Beograd

Булевар Михаила Пупина
бр. 115 а, Београд

Драгана Ракиflа 14 Б,
Београд, ПИБ: 105860118,
матични број 20472537

Трешњиног цвета
1,Београд, ПИБ:
111087957, матични број
21424226

359.250.200,00 динара

2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуТјена цена тих
понуда:

- Нема одбијених понуда

Понуда понуТјача, евидентирана у тачки „Осмовни подаци о понуfјачима" под редним бројем
1. је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајуfiа је , не
ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуfјача, па је као таква
оцењена прихватљивом.

3) Критеријум за оцењивање понуда:

Критеријум за закључење Уговора одреfјен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној
документацији, гласи: "Најнижа понуfјена цена".
4) Ранг листа понуFјача на основу примене критеријума:

Како је поднета само једна прихватљива понуда, нису испуњени услови за рангирање
понуда.

5) Предлог комисије за закључење Уговора:

Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом
107. став 2. . ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за
закључење оквирног споразума одреFјеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној
документацији, Комисија, у случају када је прибављена само једна прихватљива;
понуда, предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. Став 3. ЗЈН донесе Одлуку о
додели уговора заједничкој понуди групе понуђача Nites d.o.o Beograd, Булевар
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Михаила Пупина бр. 115 а, Београд, ПИБ: 103133748 , матични број 17516582,
Khaoticen d.o.o Beograd , Драгана Ракиfiа 14 Б, Београд, ПИБ: 105860118, матични
број 20472537 и Beotech 1Т Resenja d.o.o Beograd, Трешњиног цвета 1, Београд, ПИБ:
111087957, матични број 21424226 чија је понуда бр. П1/20 од 09.01.2020. године (ЈП
ЕПС бр. Е.12.01-10828/1-2020 од 09.01.2020.год), оцењена као. благовремена,
одговарајуfiа и прихватљива са понуi7еном ценом од 359.250.200,00 динара без ПДВ —
а.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

ПРавна поука:
У складу са чланом 149. став. 6. Закона о јавним набавкама, Захтев за заштиту праваможе се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавнихнабавки.

о ~
»..~..~,.~.~.

директоР а ЈП ЕПС 

Милорад ГРчиТi <
Доставити: Кабинету Директора ЈП ЕПС, Извршни дирвктор за послове финанасија, Сектору занабавке и комерцијалне послове Управе, Комисији за ЈН и Архиви


