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Број страна

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковиflа број 1
31250 Бајина Башта
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Број: 6.05.4 - Е.02.01. - 339387/17 - 2019
Бајина Башта: 14.10.2019. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије°
број 124/12, 14/15 и 68/2015), члана 30. Статута Јавног предузеТiа „Електопривреда
Србије" (ЈП ЕПС број 12:01.301629/59-19 од 16.07.2019, године) и члана 45. Правилника 0
ближем уреFјивању посryпка јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електропривреда Србије `
(ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018 године) и на основу Извештаја о стручној
оцени понуда (број 6.05.4 - Е.02.01. - 339387/16 - 2019 од 14.10.2019. године),
финансијски директор Зорица Јовановиfi, по Пуномоfiју директора ЈП ЕПС брд'
12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године и Допуне Пуномоfiја број 12.01.47951/2-15; од
~
07.10.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у ОТВОРЕНОМ П,ОСТУПКУ
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА број ЈНІ2I 00І0285І2019

„Одржавање лиценци за бекап на виртализацији"
Уговор о јавној набавци број ЈН/2100/0285/2019 - ,,Одржавање лиценци за бекап на
виртализацији", додељује се Понуfјачу: EXTREME DOO, Ћорђ'а Вајферта 74, 11000
Београд чија је понуда, заведена код Наручиоца под бројем: 6.05.4 — Е.02.01. - 339387/14
- 2019 од 10.10.2019. године и евидентирана код понуfјача под бројем 483/19 од
09.10.2019. године, оцењена као благовремена, одговарајуFiа и прихватљива, са укупно
674.860,00
(словима:
ценом
од:
понуfјеном
шестстотинаседамдесетчетирихиљадеосамстотинашездесет) динара без ПДВ-а за
набавку услуга: „Одржавање лиценци за бекап на виртализацији", број
ЈН/2100/0285/2019:.;,
Ова одлука се:..објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страниц
Наручиоца у року од три:дана од дана доношења
О БРАЗЛОЖЕF6Е
1, Предмет јавне =- набавке су Услуге - ,,Одржавање лиценци за бекап на .
виртализацији".
2. Процењена вредност јавне набавке износи: 1.200.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуfјачима:
Ред. бр.

Назив

Адреса

L

EXTREME DOO
Београд

Ћ'opfja Вајферта 74
11000 Београд
i
f

,

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуFјена цена тих понуда:
„1
нема одбијених понуда - поднета понуда је одговарајуnа и прихватљива.
4. Понуда Понуђача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки „основни подаци о
понуfјачима° под редним бројем 1. је благовремена, Наручилац је није одбио због
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битних недостатака, одговарајуfiа је, не ограничава, нити условљава права Наручиоца
или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је
као таква оцењена прихватљивом.
5'. ' Критеријум за доделу уговора одређен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној
документацији гласи: „најнижа понуFјена цена" и заснива се на понуfјеној цени као
једином критеријуму.
б. С обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са.
чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуде применом критеријума•за
доделу уговора одреfјеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији,
Комисија је предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, донесе
одлуку о додели уговора ПонуFјачу: EXTREME DOO, ЋорFја Вајферта 74, 11000
Београд чија је понуда, заведена код Наручиоца под бројем: 6.05.4 - Е.02.01. 339387/14.- 2019 од 10.10.2019. године и евидентирана код понуђача под бројем:
483/19 од 09.10.2019. године, оцењена као благовремена, одговарајуfiа и
од:
674.860,00
(словима:
прихватљива,
са
укупно понуfјеном ценом
шестстотинаседамдесетчетирихиљадеосамстотинашездесет) динара без ПДВ-а за
набавку услуга: „Одржавање лиценци за бекап на виртализацији" број
ЈН/2100/0285/2019.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука:
У складу са чланом 149. став б. Закона о јавним набавкама Понуђач може поднети Захтев
за заштиту права у року од десет 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 заштиту права закључити уговор о јавној набавци, јер је поднета само једна
понуда.
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- Служби која је покретач набавке;
- Организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка;
- - Комисији за ЈН
-

