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92.0.0.0-E.12.01.-13294/3-2019
ЈАВНО ПРЕДу3ЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13, 11000 Београд
Број: 12.01.-13294/ 3 -/5
Датум:
р~-2в/~
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" (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 предуэеflу „Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС бр. 12.01.- 359310/118 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 12.01.- 13294/1-19 од
10.01.2019. године, в.д. директора ЈП ЕПС доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ уГОВОРА
за јавну набавку услуга - Обука из пословне комуникације (асертивна комуникација)
уговор о јавној набавци услуга бр. ЈН/8100/0005/2018 (232/2018) - Обука из пословне комуникације
(асертивна комуникација) додељује се понуi7ачу Отворени универзитет „Знање" Земун, Главна 18,
11080 Земун, ПИБ: 100094160, матични број: 17251503, чија је понуда бр. 24/2018 од 24.12.2018.
године оцењена као благовремена, одговарајуflа и прихватљива са понуТјеном ценом од 62.500,00
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.
ОБРАЗЛОЖЕF6Е
Број јавне набавке

ЈН/8100/0005/2018 (232/2018)

Врста поступка јавне
набавке

Отворени поступак

Циљ поступка

Закључење уговора о јавној набавци

Врста предмета јавне
набавке

услуге

Назив јавне набавке

Обука из пословне комуникације (асертивна комуникација)

Партије

Јавна набавка није обликована по партијама

•
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Fiазив и ознака (шифра)
из Општег речника
набавке

80500000 - услуге обуке

Процењена вредност
јавне набавке

465.000,00 динара без ПДВ-а

Позиција у Планујавних
набавки (број и назив)

Набавка је предвиFјена у Плану набавки ЈП ЕПС за 2018. годину,
ред. бр. и назив позиције: 1.2.417 - Обука из пословне комуникације
(асертивна комуникација)

Позиција у
финансијском плану
(ознака врсте плана) '

V1- Остали пословни расходи.
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Позив за подношење понуда објављен је у складу са ЗЈН дана 26.11.2018. године
Отварање понуда Комисија наручиоца је извршила дана 27.12.2018. године, о чему је сачинила
Записник о отварању понуда и предала га овлашFiеном представнику понуђача у складу са
чланом 104. став 6. ЗЈН.
1. Основни подаци о понуFјачима
Благовремене понуде
Ред. . Број понуде и
6
а м

ПонуТјена
цена без
ПДВ_а

Назив и адреса; п,онуFјача -

I'1ИБ и МБ

62.500,00
динара
387.000,00
динара

(динара)
1

24/2018 од
24.12.2018

Отворени Универзитет „3нање"
Главна 18, 11080 Земун

100094160
17251503

2

5091/1 од
21.12.2018.

Економски факултет
Универзитет у Београду,
Каменичка 6, 11000 Београд

100223295
07001983

Неблаговремених понуда није било.

;

2. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих
понуда: нема одбијених понуда
3. Критеријум за доделу уговора: інаlнижа понvћена цена

i
Понуде понуfјача, евидентиране у тачки 1. ове Одлуке су благовремене, наручилац их није одбио
због битних недостатака, одговарајуFiе су, не ограничавају, нити условљавају права наручиоца
или обавеэе понуТјача и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па су као такве
оцењене прихватљивим.
Напомена: Иако ПонуFјач Отворени Универзитет „Знање" Земун, није доставио Потврду Народне
банке Србије као докаэ услова финансијског капацитета да није био неликвидан у последњих шест
месеци, (тачка 5.2, поглавље 4 Додатни услови на страни 9 од 45 конкурсне документације). У
достављеном Извештају о бонитеry који је саставни део понуде Понуђача, у делу 6. Подаци;о
данима неликвидности, ПонуТјач је доказао д'а није био неликвидан у последњих 6 месеци коЈи
претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Комисија
за }авну набавку ЈН/8100/0005/2018 (232/2018) је такоТје извршила проверу на сајту Народне Банке
Србије о дужницима у принудној наплати и Понуђач Отворени Универзитет „Знање" неиа
евидентиране неизмирене обавезе у последње три године.
4. Ранг листа понуfјача на основу примене критеријума најнижа понуђена цена:
Ред.бр.

.

Назив понуТјача

ПонуLјена цена без ПДВ-а ,
(динара)
.

1.

Отворени Универзитет „Знање" Земун

62.500,00 динара

2.

Економски факултет, Универзитет у Београду

387.000,00 динара
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5. Предлог Комисије за доделу уговора о јавној набавци

;

Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку бр. ЈН/8100/0005/2018 (232/2018) Обука из
пословне комуникације (асертивна комуникација) предложила је Наручиоцу да у складу са чланом
107. став 3. Закона о јавним набавкама донесе Одлуку о о додели уговора понуfјачу: Отворени
Универзитет „Знање" Земун, Главна 18, 11080 Земун, ПИБ: 100094160, матични број: 17251503,
чија је понуда оцењена као одговарајуFiа и прихватљива са понуFјеном ценом од 62.500,00 динара
без ПДВ-а.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. 3ЈН захтев за заштиту права може се поднети у року од 10 дана
од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Доставити:
- в.д. директору ЈП ЕПС
- Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове
- 2.5.13.2. комисији за ЈН (Марија Сентиванац)
- Писарници
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