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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска бр.13, Београд
Број: 12.01.- 3Ч,Г-49 I ,
ДаТум 

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 уреi7ивању поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу
„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.-414279/16-18 од 14.12.2018.године, в.д.
директора ЈП ЕПС доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку добара бр. ЈН/8100/0021/2018 (280/2018)
Резервни делови, опрема и материјал за потребе одржавања путничких возила

за потребе Техничког центра Нови Сад

Уговор о јавној набавци добара бр. ЈН/8100/0021/2018 (280/2018) - Резервни делови, опрема
и материјал за потребе одржавања путничких возила за потребе Техничког центра Нови
Сад, додељује се понуfјачу АНАБЕЛА доо Краryјевац, 19. Октобра 2, 34000 Крагујевац, ПИБ
101508920, матични број 07696205, чија је понуда бр. 71 од 28.11.2018. године оцењена као
одговарајуFiа и прихватљива са понуfјеном ценом од 1.913.813,00 динара без ПДВ-а.

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници
Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

О БРАЗЛОЖЕF6Е

Број јавне набавке ЈН/8100/002172018 (280/2018)

Врста поступкајавне
набавке • Отворени поступак

Циљ лоступка
;

Закључење уговора о јавној набавци

Врста предмета јавне ;
набавке . Добра

: '
Fiазивјавне набавке . •

.

Резервни делови, опрема и материјал за потребе
одржавања путничких возила за потребе Техничког центра
Нови Сад

Партије . . •. . • , Јавна н`абавка није обликована по партијама

Назив и ознака_(шифра) из
Општег речника набавке

.

50111000 - Услуге управљања возним парком, услуге
поправки и одржавања возног парка
34320000-6 - Механички резервни делови, осим мотора
делова;мотора

;

и

Процењена вредност јавне
набавке без ПДВ=а 3.500.000,00 динара

I.Укупна вредност уговора
без ПДВ-а 1.913.813,00 динара
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Укупна вредност уговора са
ПДВ-ом 2.296.575,60 динара

1. Основни подаци о понуђачу

Благовремене понуде;

Ред Број понуде и ~ _  .Назив и адреса понјrђача ,... .
ПИБ и

:матични број  ,

1'
71 од

28.11.2018.
АНАБЕЛА доо Крагујевац
19. Октобра 2, 34000 Крагујевац

• 101508920
07696205

2'
256/2018 од
23.11.2018.

С1ТУ AUTOTEHNIK доо Београд
Булевар ЈНА 54б, 11042
Београд-Јајинци

101012513
17234889

3 
•

779/11 /18 од
29.11.2018.

ЕУРОАУТО доо Београд
Војводе Степе бр.12, 11010 Београд

102010339
17065092

Неблаговремене понуде

Нема неблаговремених понуда

2. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих
понуда:
Нема одбијених понуда.

3. Наручилац је у складу са чланом 93. ЗЈН упутио понуТјачу АНАБЕЛА доо Крагујевац
Захтев за сагласност за исправку рачунских грешака у достављеној понуди бр. 71 од
28.1 1 .2018.год. (бр.2.5.13.2.-Е.07.01.-414279/14-18 од 05.1 2.201 8.год.)
Понуђач је Наручиоцу доставио Сагласност за исправку рачунских грешака
(бр.2.5.13.2.-Е.07.01.-414279/15-18 од 10.12.2018.год.)
Након исправке уочених рачунских грешака укупно понуђена цена понуfјача АНАБЕЛА
доо Крагујевац у понуди бр. 71 од 28. 1 1 .201 8.год. износи 1.913.813,00 динара без ПДВ-
а.

4. Понуде понуfјача, које нису одбијене а евидентиране су у тачки „Основни подаци о
понуFјачима" под редним бројевима: 1, 2 и 3 су благовремене, Наручилац их није
одбио због битних недостатака, одговарајуfiе су, не ограничавају, нити условљавају
права наручиоца или обавеэе понуђача и не прелазе иэнос процењене вредности
јавне набавке, па су као такве оцењене прихватљивим.

5. Критеријум за доделу уговора одреТјен у позиву за подношење подношење понуда и
конкурсној документацији је: Наlнижа понуfiена цена. 
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6. Ранг листа понуТјача на основу примене критерwјума најнижа понуђена цена
Комисија након прегледа и стручне оцене понуда и одбијања неприхватљивих понуда,
прихватљиве понуде рангира на следеFiи начин:

ред.бр Наэив и адреса понуђача Укупно понуђена цена
(без ПДВ-а) РАНГ

1 
•

АНАБЕЛА доо Крагујевац
19. Октобра 2, 34000 Крагујевац

1.951.613,00
динара

1

2 
•

ЕУРОАУТО доо Београд
Војводе Степе бр.12, 11010,Београд

2.209.056,06
динара 11

3.
С1ТУ AUTOTEHNIK доо Београд
Булевар ЈНА 54б, 11042 Београд-
Јајинци

2.409.600,00
динара 111

7. Предлог Комисије за доделу уговора о јавној набавци
Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку бр. ЈН/8100/0021/20~8
(280/2018), предлаже Наручиоцу да у складу са чланом 107. став 3. Закона о јавним
набавкама донесе Одлуку о додели уговора понуђачу АНАБЕЛА доо Крагујевац, 19.
Октобра 2, 34000 Крагујевац, ПИБ 101508920, матични број 07696205, чија је понуда
бр. 71 од 28.11.2018. године оцењена као одговарајуFiа и прихватљива са понуђеном
ценом од 1.913.813,00 динара без ПДВ-а.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. ЗЈН захтев за заштиту права може се поднети у року од
10 (десет) 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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