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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"
УПРАВА ЈП ЕПС
Број: 12.01.20 д5д/2-19
ДатумQ 2 lг- ~и1У2019.године
Адреса: Балканска 13

На основу члана 105. Закона ојавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",
број 124/12, 14/15 и 68/15) члана 44. Правилника о уређивању' пос;тупка јавне набавке у
Јавном предузеfiу „Електроприв.реда Србије° (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од
20.07.2018.године,) на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 12.01.20651/1-19
од 15.01.2019. године), в.д. директор ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУ'КУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА '
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН/4000/1139/2018 (88/2018)

;
Уговор о јавној набавци добара: Flабавка и уградња опреме за'i ТГ "Нова", додељује се
групи понуђача ГАТ ДОО НОВИ САД, Булевар ОслобоТјењаi ЗОа, заједнички са
ИНЖИНЕРИНГДАСС ДОО, С.Косеэл бр.бб, Охрид, Р.Македонија, чiпјаје понуда оцењена
као благовремена, одговарајуflа и прихватљива са понуFјеном ц~ еFiом од 295.216.965,57
динара без ПДВ. ~

~ 1 
Ова Одлука се објављује на Порталу управе за јавне набав'ке iи интернет страници
Наручиоца у року од три дана од д,ана доношења.

О БРАЗЛОЖЕF6Е ~

Предмет јавне набавке је набавка добара: Набавка и уградња опреме за ТС "Нова"

Укупна процењена вредност набавке износи : 310,000,000.00 диiнара без ПДВ

Основни подаци о понуflачима : ;
Р. Бр. Назив Понуfјача ~

MONTPROJEKT" d.o.o. Београд — Нови Београд 11070
као овлашfiени члан, и ~
„ELEKTROMONTAZA" d.c).o. Краљево, ул. Аеродромска, .

,ул Сурчински пут 1е —
i

7, као чI ан групе

2
ГАТ ДОО НОВИ САД, Булевар ОслобоТјења ЗОа, заје,qнички
ИНЖИНЕРИНГ ДАСС ДС►О, С.Косел бр.бб, Охрид, Р.Макадониј'а

са

Отварању понуда су присуствовали представници понуђача који
1
су

i
поднели пуномоfiја.



i
~
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Комисија је у фази стручне оцене понуда утврдила да су пону%ачи направили рачунске
грешке у понудама, па их је поввао сходно члану 93 3аконiа о јавним набавкама да
доставе писану сагласност са исправком уочене рачунске греијке и доставе обрасце
понуде у складу са табелом у којој су исте предочене. ј

Понуђачи су у остављеном року поступили по захтеву наручиоца и доставили сагласност
за исправком рачунске грешке и исправљене обрасце структуре цене.

Након исправке рачунске грешке, понуда групе понуi7ача „MONTPROJEKT` d.o.o. Београд
— Нови Београд 11070 , ул Сурчимски пут 1 е— као овлашТiени члан, и
„ELEKTROMONTAZA" d.o.o. Краљево, ул. Аеродромска 7, ', као члан групе износи
2.611.437,93 ЕУР без пдв., што по курсу на дан отварања понуда износи 308.713.485,18
динара, док понуда групе понуFјача ГАТ ДОО нОВИ САД, Буле вар Ослобоfјења ЗОа,
заједнички са ИНЖИНЕРИНГ ДАСС ДОО, С.Косел бр.бб, Охрид, Р.Македонија износи
295.216.965,57 динара без ПДВ. "1

Комисијаје дана 22.11.2019.годиw: од понуТјача затражила да се изјасне у погледу опције
понуде, имајуfiи у виду да су исте истекле.
Понуfјачи су се у остављеном року изјаснили да продужавају опцију понуде за 60 дана од
дана достављања изјаве. 1

Понуде понуђача, које су евидентиране у тачки „основни подаци о понуfјачима под
редним бројем: 1 и 2. су благовремене, Наручилац их није одбио!'због битних недостатака,
одговарајуfiе су, не ограничавају, нити условљавају права : наручиоца или обавезе
понуFјача и не прелазе износ процењене вредности јавне н' абавке, па су као такве
оцењене прихватљивим.

Критеријум за доделу уговора одређен у позиву за подноше;ње понуда и конкурсној
документацији је најнижа понуi7ена. цена. ;

Ранг листа понуfiача ie следећа :
Назив Понуfјача ПонуFјена цена Fанг листа

„MONTPROJEKT` d.o.o. Београд 2.611.437,93 ЕУР без
— Нови Београд 11070р д , yr~ пдв., што по курсу на дан ~ ~
Сурчински пут 1е — као овлашfiени отварања понуда износи 2i
члан, и 1 308.713.485,18 динара
„ELEKTROMONTAZA" d.o.o.
Краљево, ул. Аеродромска 7, као
члан групе
ГАТ ДОО НОВИ САД, Булевар 295.216.965,57 динара
ОслобоFјења ЗОа, заједнички са без ПДВ
ИНЖИНЕРИНГ ДАСС ДОО, 1
С.Косел бр.бб, Охрид,
Р.Македонија
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С обзиром на наведено, Комисија је предлажила Наручиоцу, ',да іУ складу са чланом 107.
став 3. ЗЈН донесе одлуку о дадели уговора, групи понуfјача : ГАТ ДОО НОВИ САД,
Булевар ОслобоFјења ЗОа, заједнички са ИНЖИНЕРИНГ ДАСсi, ДОО, С.Косел бр.бб,
Охрид', Р.Македонија, чија је понуда оцењена као благоврмена, одговарајуfiа и
прихватљива са понуТјеном ценом од 295.216.965,57 динара без iПДВ.

iНа основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
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Правна п0ука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама 3ахтев iза заштиту права може
се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Доставити: Директору за производњ.у огранка Колубара;; потписнику Сектору за набавке и
комерцијалне послове; Служби за планирање, оптимизацију и npaFieњe набавгrи-Нели Илиfi , Сектору за
правне послове; Сектору за финансијске послове.
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