
ЈАВНО ПРЕДу3ЕТiЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13,.11000 Београд
Број: 12.01.- ~ jЧ ~-~~/~ -45
Датум: :~,~ . О,6, 2о,19

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електопривреда Србије" (ЈП ЕПС број
250616/75-18 од 24.08.2018. године - пречишfiен текст) и члана 45. Правилника о ближем
уреТјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеFiу „Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС бр.
12.01.- 359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Иэвештаја о стручној оцени понуда бр.
2.5.13.2.-Е.07.01.- 534453/10-18 од 11.12.2018. године, в.д. директора ЈП ЕПС доноси

ОДЛУКу О ДОДЕЛИ уГОВОРА

за јавну набавку услуга - Обуке из менаџерских пословних вештина

уговор о јавној набавци услуга бр. ЈНМ,В/8100/0043/2018 (233-2018) - Обуке из менаџерских
пословних вештина додељује се понуђачу Економски факултет, универзитет у Београду,
Каменичка 6, 11000 Београд, ПИБ:100223295, матични број: 07001983, чија је понуда бр. 4908/1
од 05.12.2018. године оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива са понуFјеном ,
ценом од 397.000,00 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 ЈНМВ/8100/0043/2018 (233/2018)

ВрсТа поступка јавне
набавке Поступак јавне набавке мале вредности

Циљ поступка Закључење уговора о јавној набавци

Врста предмета јавне
набавке услуге i

Назив јавне набавке
Обуке из менаџерских пословних вештина - воFјење т~iмова,
лидерство, воТјење састанака, вештине презентације, делегирање,
доношење одлука, мотивисање запослених

Партије ' Јавна набавка није обликована по партијама

Назив и ознака (шифра)
из ОРН 80500000 - услуге обуке

Процењена вредност
јавне набавке 510.000,00 динара без ПДВ-а I

Позиiдија у Плану јавних
набавки (број и назив) .

1.2.425 - Обуке из менаџерских пословних вештина - воFјење тимова,
лидерство, в,ођење састанака, вештине презентације, делегирање,
доношење одлука, мотивисање запослених

Позиција у
финансијском плану

гV1- Остали пословни расходи.
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Позив за подношење понуда објављен је у складу са 3ЈН дана 26.11.2018. годиrе.
Отварање понуда Комисија наручиоца је извршила дана 07.12.2018. године, о чему је сачинила
Записник о отварању понуда и предала га овлашFiеном представнику понуFјача у складу са
чланом 104. став 6. 3ЈН.

1. Основни подаци о понуђачу

Благовремене понуде
Ред.
бр. Број понуде и даryм Назив и адреса понуТјача ПИБ и МБ

1'
4908/1 од 05.12.2018.

године
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: Наlнижа понцFiена цена 
Понуда понуТјача из тачке 1. ове Одлуке је благовремена, наручилац је није одбио због битних
недостатака, одговарајуflа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуFјача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена
прихватљивом.

4. Предлог Комисије за доделу уговора о јавној набавци
С обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, Комисија је предложила
наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. 3ЈН донесе Одлуку о додели уговора понуТјачу
понуТјачу Економски факултет, Универзитет у Београду, Каменичка 6, 11000 Београд,
ПИБ:100223295, матични број: 07001983, чија је понуда бр. 4908/1 од 05.12.2018. године
оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива са понуfјеном ценом од 397.000,00
динара без ПДВ.
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 5 дана
од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

У складу са чланом 112. став. 2. ЗЈН, наручилац може и пре истека рока за подношење захтева
за заштиry права закључити уговор о јавној набавци, јер је поднета само једна понуда.

Доставити: 
в.д. директору ЈП ЕПС

- Руководиоцу органиэационе целине'эа набавке и комерцијалне послове
- 2.5.13.2. Комисији за ЈН (Марија Сентиванац)
- Писарници
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