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ЈАВНО ПFЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица Балка ска бро.i 13
Број: ~ ( :уз14Г~ іci~V
Београд, 2 Q -Qri-.2020  . 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) и члана 45. Правилника о ближем 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 (број Е10.01.195344/4-20 од 13.05.2020.године)
в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУкУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У OTBOPEHONI ПОСТУПкУ
ЈН/1000/0504/2019 (4182/2019)

мХЕ: Испитивање и контрола уграТјене електро и управљачке опреме у
постојеfiој МХЕ моравица у току пробног рада

1. Уговор эа јавну набавку услуга: МХЕ: Испитивање и контрола уграђене елекrро и
управљачке опреме у постојеfiој МХЕ Моравица у току пробног рада - бројЈн/1000/0504/2019 (4182/2019), додељује се Понуђачу „имп АутомАтикА" доО
Београд, ул.Волгина, бр. 15,11060 Београд, са подизвоFјачима: „Гоша монтажа" АД,
ул.Книfiанинова бр. 3,11000 Београд и ,,Елеіnротехнички институт ~Никола Тесла"
А.Д. Београд, ул.Косте Главиниfiа бр.8а, 11000 Београд, чија је понуда бр. 964/1-20 од
15.04.2020 године (ЈП ЕПС бр.12.01.-193344%2-202Q од 2г.04.2020.годинв),
благовремена, одговарајуflа и прихватљива са понуfјеном ценом од 9.596.160,00
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 БРАЗЛОЖЕFbЕ
i ,

Предмет јавне набавке: МХЕ: Испитивање и контрола уграђене еле ~ро и управљачке
опреме у nocтojefioj МХЕ Моравица у току пробног рада

~

Назив из општег речника набавке: Услуге у вези са граFјевинарством
гОзнака из општег речника набавке: 71500000

Процењена вредностјавне набавке износи: 10,000,000.00 динара
I
i

без ПДВ-а.
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1 'Поступак отварња понуда спроведен је дана, 27.04.2020. године, са почетком У 1215
часова, о чему је сачињен Записник о отварањУ понуда (ЈП ЕПС број Е.12.01-193344/3-
2020 од 27.04.2020.године), који је достављен понУђачУ У эаконом предвиfјеном рокУ.

1) Основни подаци о Понуfјачима:

Редни
број Назив понУfјача Адреса

1. ИМП АУТОМАТИКА ДОО Београд,
са подизвођачима:

Ул.Волгина; бр. 15,
11060 Београд

Гоша Монтажа АД и
Ул.Книfiанинова бр. 3,
11000 Београд

Електротехнички институт Никола Тесла А.Д.
Београд

Ул.Косте ; Главиниfiа бр.8а,
11000 Београд

1 .
1

Понуде које сУ одбијене, разлози за њихово одбијање и понУђена цена тих понуда:

- Нема одбијених понуда

Пон а пон ача, евиденти ана тачки „основни по а и о пон ачима" по е нимУА Y~l р У А ц У~) д р А
бројем 1. је благовремена, Наручилац је није одбио . због битних недостатака,
одговарајуfiа је, не ограничава, нити Условљава права Наручиоца или обавезе
ПонУђача, па је као таква оцењена прихватљивом.

2) Критеријум за оцењивање понуда:

Критеријум за доделУ Уговора одреFјен У ПозивУ за подношење понуда и Конкурсној
документацији, гласи: "Најнижа понУFјена цена". у~

3) Ранг листа понуђача на основу примене критеријума:
Како је поднета само једна прихватљива понуда, нисУ испуњени Услови за рангирање
понуда.
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4) Предлог комисије за закључење оквирног споразума:

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 доделу
уговора 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 6. ЗЈН донесе одлуку о додели уговора
понуfјачу, „ИМП АУТОМАТИКА" ДОО Београд, ул.Волгина, бр. 15,11060 Београд, који
је наступио са подизвођачима: „Гоша Монтажа" АД, ул.Книfiанинова бр. 3,11000
Београд и ,,Електротехнички институт Никола Тесла" А.Д. Београд, ул.Косте
ГлавиниFiа бр.8а, 11000 Београд, чија је понуда (ЈП ЕПС бр. Е.12.01-193344/2-2020 од
27.04.2020.године), оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива са
понуfјеном ценом од 9.596.160,00 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 права може
се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.~
У складу са чланом 112. став. 2. Закона о јавним. набавкама, Наручилац може и пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор, јер је прибављена само
једна понуда.

в.д. директора ЈП ЕПС

~

Доставити копију: Кабинету в.д. директора ЈП ЕПС, Сектору за опште послоее Извршном директоруза послове финанасија, Сектору за набавке и комерцијалне послове Управе, Служби за аналитику,Комисији за ЈН (Марко Ранђеловиi►, магко.гапдјеlоviс@eps.rs) и Архиви ~


