
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13 Београд
Број: 12.01- 22792/ 29_ ~з
Датум: 10 -П9- 2019

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 - пречишFiен текст) и члана 45. Правилника о
ближем уреТјивању посryпка 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. 2.5.13.2.-Е.07.01.- 22792/27-19 од 22.08.2019.године, Комисије формиране
решењем бр. 12.01.- 670961/2-18 од 31.12.2018. године, в.д. директора ЈП ЕПС доноси

ОДЛУКУ о 3AKJbyЧEF6Y ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку услуга бр. ЈН/8200/0059/2018 (2652/2018)

Одржавање јавног осветљења за потребе ТЦ Београд

Оквирни споразум о јавној набавци услуга бр. ЈН/8200/0059/2018 (2652/2018) Одржавање
јавног осветљења за потребе ТЦ Београд закључује се на износ од 210.000.000,00 динара без
ПДВ-а, са понуђачем ЈКП „Јавно осветљење" Београд, Устаничка 64 Београд, ПИБ: 104069240
чија је понуда бр. 1/2019 од 28.03.2019.године оцењена као одговарајуfiа и прихватљива са
понуђеном ценом од 61.538.708,19 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.

Број јавне набавке ЈН/8200/0059/2018 (2652/2018)

Врста поступка јавне
набавке Отворени поступак

Назив јавне набавке Одржавање јавног осветљења за потребе ТЦ Београд

Врста предмета јавне
набавке услуге

Циљ посryпка Закључење оквирног споразума са једним понуђачем на
период од две године

Процењена вредност ЈН
без ПДВ-а 210.000.000,00 динара

Вредност на коју се
закључује оквирни
споразум без ПДВ-а

210.000.000,00 динара
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1. Основни подаци о понуfјачима

Благовремене понуде
Ред.
бр. БРој понуде Назив и адреса понуТјача ПИБ ПонуРјена

цена
1) 1/2019 од

28.03.2019.
ЈКП „Јавно осветљење Београд
Устаничка 64, Београд 104069240 61.538.708,19

2) 90/19 од
03.04.2019.

Група понуFјача:
- ,,КЕЕР L1GHT" д.о.о. Трговачка 16а,
11000 Београд
- МЕп-ИНЖЕњЕРИНг° д.о.о. Радних
акција 2г, 11000 Београд
- "MAXWELL GROUP" д.о.о. Витезова
КараТјорђеве звезде бр. 1, 11000
Београд

101885206
102158391
104607335

64.873.041,49

Неблаговремене понуде
Нема

Образложење

Јавно отварање понуда за ЈН/8200/0059/2018 (2652/2018) обављено је дана 03.04.2019.
године, а Одлука о закључењу оквирног споразума донета је 15.05.2019. године.

На Одлуку Наручиоца о закључењу оквирног споразума бр. 12.01.- 22792/17-19 од 15.05.2019.
године, којом је као најповољнија изабрана понуда понуfјача ЈКП „Јавно осветљење" Београд,
Захтев за заштиту права поднео је подносилац захтева КЕЕР L1GHT д.о.о. Београд, Трговачка
16 а, МЕП - ИНЖЕF6ЕРИНГ д.о.о. Београд Радних акција 2г и MAXWELL GROUP Д.О.О.
Београд, Витезова Карађорђеве звезде бр.1 (заједничка понуда).

На поднети захтев за заштиту права Наручилац је упутио Одговор Републичкој комисији дана
05.06.2019. године, на основу којег је Републичка комисија донела Решење бр. 4-00-496/2019
од 11.06.2019. године (примљено код наручиоца под бр.12.01.-352241/1-19 од
25.06.2019.године) којим је као онован усвојила захтев за заштиту права и делимично
поништила отворени поступак ради закључивања оквирног споразума, у делу стручне оцене
понуда и доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума.

У наведеном Решењу, Републичка комисије је одбацила све наводе подносиоца захтева као
неосноване, осим навода који се односи на доказе испуњености захтеваног кадровског
капацитета у понуди изабраног понуi7ача, осносно доказе (извештаје) да су наведена лица (28
монтера) способна за рад на висини.
Ради правилног и потпуног утврТјивања чињеничног стања Наручиоцу је наложено да од
стране издаваоца извештаја прибави појашњење из кога се може несумњиво утврдити да ли
приложени извештаји Завода за здравствену заштиту радника „Винча" Винча- Београд, за 28
монтера у понуди изабраног понуFјача, потврFјују околност да су навдени електромонтери
способни за рад на висини.
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На основу тога Наручилац је дана 05.07.2019. године упутио Захтев за достављање додатних
појашњења издаваоцу извештаја, Заводу за здравствену заштиту радника „Винча" Винча-
Београд.
У свом Одговору на захтев наручиоца од 15.07.2019. године (примљен код наручиоца под
бр.2.5.13.2-Е.07.01.-22792/26-19 од 29.07.2019.године) Завод за здравствену заштиту радника
„Винча" Винча - Београд обавестио је Наручиоца: ,,да су сви запослени ЈКП „Јавно осветљење"
Београд који су били на прегледу у Заводу за здравствену заштиту радника „Винча", а који су
на радним местима електромонтера, способни за рад на висини, односно извештаји о
обављеним претходним/периодичним лекарским прегледима, који су издати од стране Завода
за здравствену заштиту радника „Винча", потврfјују да су сви електомонтери способни за све
ризике који су предвиFјени за дато радно место, а између осталих и за рад на висини". У
наставку одговора наведено је: „Прегледи које су сви електомонтери обавили су у складу са
Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним
местима са повећаним ризиком („Сл.гласник РС" бр.120/2007, 93/2008 и 53/2017)" и написана
је спецификација прегледа који се врше приликом систематских прегледа ове врсте.
На основу достављеног Одговора издаваоца извештаја, Завода за здравствену заштиту
радника „Винча", комисија наручиоца је констатовала да приложени извештаји Завода за
здравствену заштиту радника „Винча" Винча - Београд за 28 монтера у понуди изабраног
понуfјача ЈКП „Јавно осветљење" Београд, потврi7YJY околност да су навдени електромонтери
способни за рад на висини, чиме је изабрани понуi7ач доказао да испуњава додатни услов
кадровског капацитета који је захтеван у конкурсној документацији за ЈН/8200/0059/2018
(2652/201 8).

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

З. Критеријум за закључење оквирног споразума: Најнижа понуFјена цена

4. Ранг листа понуђача на основу примене критеријума најнижа понуђена цена

Ред.бр Наэив понуђача Понуfјена цена без
ПДg-а (динара)

1
ЈКП „Јавно осветљење" Београд
Устаничка 64, Београд 61.538.708,19

2•

Група понуђача:
- ,,КЕЕР L1GHT" д.о.о. Трговачка 16а, 11000 Београд;
- МЕП-ИНЖЕF6ЕРИНГ" д.о.о. Радних акција 2г,
11000 Београд;
- "MAXWELL GROUP" д.о.о. Витезова КараТјорfјеве
звезде бр. 1, 11000 Београд

64.873.041,49
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5. Предлог Комисије за закључење оквирног споразума

Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку бр. ЈН/8200/0059/2018 (2652/2018)
Одржавање јавног осветљења за потребе ТЦ Београд предложила је наручиоцу да у складу
са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама донесе Одлуку о закључењу оквирног
споразума на износ од 210.000.000,00 динара без ПДВ-а са понуТјачем ЈКП „Јавно
осветљење" Београд, Устаничка 64 Београд, чија је понуда бр. 1/2019 од 28.03.2019.године
оцењена као одговарајуFiа и прихватљива са понуFјеном ценом од 61.538.708,19 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 заштиry права може се поднети у року од 10
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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Доставити: 
- в.д. директору ЈП ЕПС
- Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове
- 2.5.13.2. Комисији за јавну набавку Л.К.(Одељење за набавке Нови Сад )
- Писарници
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