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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД у
Балканска 13 S
Број: 12.01.-~413867/ ) 343 S© ~ 

_
~ , '1;~

Београд, ~
~ 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србијg", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузеflа „Електропривреда Србије", Београда
(ЈП ЕПС број 12.01.-250616/75-18 од 24.08.2018. године - пречишТiен текст) и члана 45.;
Правилника о ближем уреТјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеТiу „Електропри~вреда;
Србије" (ЈП ЕПС бр. 12.01.- 359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној
оцени понуда, Комисије формиране решењем бр. 12.01.- 413867/3-18 од 22.08.2018. годин'е, в.д.;
директора ЈП ЕПС доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку добара - Акумулатори за путничка возила

i 

Уговор о јавној н Iбавци добара бр. ЈН/8100/0022/2018 (235/2018) - Акумулатори за путничка
возила додељујеІсе понуfјачу СТЗР Ауто Алекса Вуковиn Бранислав Предузетник Чачак,
Кнеза Милоша 42, 32000 Чачак, ПИБ I103225827, чија је понуда бр. 73/18 од 07.11.2018.
године оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива са понуђеном ценом од
662.350,00 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.

1
ОБРАЗЛОЖЕFbЕ

Број јавне набавке
i

ЈН/8100/0022/2018 (235/2018)

Врста поступка јавне набавке
~

Отворени поступак

Назив јавне набавке.

~
Акумулатори за путничка возила

• Циљ поступка Закључење уговора о јавној набавци
ј

Врста предмета јавне набавке Добра

Партије. Јавна набавка није обликована по партијама

• Процењена вредност јавне
набавке без ПДВ-а . . 1.000.000,00 динара

~
• Укупна вредност уговора о јавној
набавци без ПДВ=а 662.350,00 динара~

Комисија за јавну набавку у свом Извештају о стручној оцени понуда констатовала је следеflе:
Позив за подношење понуда објављен је~дана 09.10.2018. године, у складу са ЗЈН.
Отварање понуда Комисија наручиоца је извршила дана 09.11.2018. године, о чему је сачинила
Записник, који је истог дана у складу са чл.104. став 7. ЗЈН доставили понуТјачима који нису
учествовали у поступку отварања понуда.
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1. Основни подаци о понуfјачима

Благо,времене понуде

бед'Р Број понуде fназив и адреса понуђача ПИБ

1. 73/18
СТЗР Ауто Але'кса ВуковиТi Бранислав Предузетник
Чачак, Кнеза Милоша 42, 32000 Чачак 103225827

2. 0811/18 Стандард 001 доо Нови Сад, Аугуста Цесарца 18,
21000 Нови Сад 105098071

Неблаговремене понуде

Аро11о Теlесот doo Beograd, Bu1.Mihajla Pupina IOE, 11070 Beograd, примљена код наручиоца
дана 09.11.2018. године у 11,15 часова и заведена под бројем 2.5. 1 3.2.-Е.07.01 .-56287011 -1 8

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

Ред'
бр. Назив понуFјача ~ Разлози одбијања _

Пону~ена цена
беэ ПДВ-а (дин.)

1 Стандард 001
доо Нови Сад

Понуда је неприхватљива зато што је
неодговарајуfiа јер је понуТјач на позицијама 1,
4, 5, 6, 8 и 13 Обрасца структуре цене понудио
акумулаторе који не испуњавају захтеване
техничке карактеристике из поглавља 3.
Техничка спецификација Конкурсне
документације и Измене конкурсне документације
1 од 19.10.2018.! године.

~ .
Понуда је неодговарајуflа јер је понуТјач

• на позицијама 1, 4, 5 и 8 Обрасца
структуре цене понудио акумулаторе
који нису „без одржавања" како је
захтевано у поглављу 3. Техничка
спецификација Конкурсне
документације

• на позицијама 6, 8 и 13 Обрасца структуре
цене понудио акумулаторе који нису у
складу са бројем Ah који су захтевани у
Техничкој спецификацији конкурсне
документације

На основу наведеног, а у складу са чланом 3.
тачка 32) и 33) ЗЈН, понуда је оцењена као
неодговарајуfiа и неприхватљива.

756.989,00

3. Критеријум за доделу уговора — наiнижа понvhена цена
~

Понуда под бројем 1. из тачке 1. овог Извештаја, понуfјача СТЗР Ауто Алекса ВуковиFi
Бранислав Предузетник Чачак је благовремена, наручилац је није одбио због битних
недостатака, одговарајуfiа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуFјача и понуђена цена од 662.350,00 динара без ПДВ-а не прелази иэнос процењене
вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.
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4. Предлог Комисије за закључење уговора о јавној набавци

Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку бр. ЈН/8100/0022/2018 (235/20.18) -
Акумулатори за путничка возила предлаже наручиоцу да у складу са чланом 107. став 3.
Закона о јавним набавкама донесе Одлуку о додели уговора понуђачу Ст3Р Ауто Алекса
Вуковиfl Бранислав Предузетник Чачак, Кнеза Милоша 42, 32000 Чачак, ПИБ 103225827,
чија је понуда бр. 73/18 од 07.11.2018. године оцењена као благовремена, одговарајуflа и
прихватљива са понуђеном ценом од 662.350,00 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 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 (Србислави ПетровиТi)
- Одељење за набавке ТЦ Нови Сад (А.Грујичин)
- Писарници
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