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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАк "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковиflа број 1
31250 Бајина Башта
Број: 6.05.4- Е.02.01. - 49279/7 - 2020 ;
Бајина Башта: 21.04.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",
број 124/12, 14/15 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузеТiа „Електопривреда
Србије" (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишfiен текст) и члана
45. Правилника о ближем уреFјивању посryпка јавне набавке у Јавном предузећу
„Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018 године) и
Правилника о изменама правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном
предузеflу „Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС број 12.01. 198183/1-17 од 19.04.2017'.
године) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 6.05.4 - Е.02.01. - 49279/6 -
2020 од 12.03.2020. године), , Руководилац за инвестиције, модернизацију и
ревитализацију производних агрегата у Огранку ДЛХЕ Бајина Башта по Пономоfiју број
12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у отвореном поступку јавне набавке број ЈН/2100/0009/2019

„Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ"
Уговор о јавној набавци број Јн/2100/0009/20191 „набавка опреме за магацине у
Огранку ДЛХЕ", додељује се ПонуfЈачу: ELPE Trade doo, Жарка ВасиљевиFiа 21а/локал 6
11250 Железник (Београд), чија је понуда, заведена код Наручиоца под бројем: 6.05.4 -
Е.02.01. - 49279/3 - 2020 од 24.02.2020. године и евидентирана код понуFјача под бројем:
24/20 од 26.02.2020. године, оцењена као благовремена, одговарајућа, прихватљива и
прворангирана, са укупно понуFјеном ценом од: 466.480,00 (словима:
четиристотинешездесетшестхиљадачетиристотинеосамдесет) 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

О БРАЗЛОЖЕFbЕ
1. Предмет јавне набавке су Добра - ,,Набавка опреме за магацине у Огранку ДЛХЕ".
2. Процењена вредност јавне набавке износи: 500.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуђачима:

Редни број Назив Адреса

1. ELPE Trade doo Жарка Васиљевиfiа 21 а/локал 6 11250
Железник (Београд)

2. MAF1B0 doo Гандијева 101 /20, 11070 Нови Београд

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуТјена цена тих понуда:
нема одбијених понуда - поднете понуде су одговарајуfiе и прихватљиве.
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Понуде понуђача, које нису одбијене, а евидентиране су у тачки ,основни подаци о
понуFјачима" под редним бројем 1. и 2. су благовремене, Наручилац их није одбио эбог
битних недостатака, одговарајуfiе су, не ограничавају, нити условљавају права Наручиоца
или обавезе понуfјача и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па су као
такве оцењене прихватљивим.
Комисија је након прегледа и стручне оцене понуда, прихватљиве понуде рангирала
применом критеријума „најнижа понуђена цена" на следеfiи начин:

брРед. Пону~јач Укупна понуђена цена из понуде 
Ранг

ELPE Trade doo 466.480,00 (словима:~ Жарка ВасиљевиТiа четиристотинешездесетшестхиљадачетиристотине 1.21 а/локал б 11250 осамдесет) динара без ПДВ-аЖелезник(Бео.град)
MAF1B0 doo 483.996,85 (словима:

2 Гандијева 101/20, четиристотинеосамдесеттрихиљадедеветстотина
11070 Нови Београд деведесетшест и 1/25) динара без ПДВ-а 2•

На основу наведеног Комисија је предлажила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став
3. 3ЈН, донесе Одлуку о додели уговора ПонуТјачу: ELPE Trade doo, Жарка ВасиљевиFiа
21 а/локал б 11250 Железник (Београд), чија је понуда, заведена код Наручиоца под
бројем: 6.05.4 - Е.02.01. - 49279/3 - 2020 од 24.02.2020. године и евидентирана код
понуђача под бројем: 24/20 од 26.02.2020. године, оцењена као благовремена,
одговарајуТiа, прихватљива и прворангирана, са укупно понуFјеном ценом од: 466.480,00
(словима: четиристотинешездесетшестхиљадачетиристотинеосамдесет) динара без ПДВ-
а, за отворени поступак јавне набавке добара: „Набавка опреме за магацине у Огранку
ДЛХЕ", број ЈН/2100/0009/2019.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука:
У складу са чланом 149. став б. Закона о јавним набавкама ПонуТјач може поднети Захтев
за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.

Руководилац за инвестиције,
моде~низацију и ревитализацију

х агрегата у Огранку
ајина Башта

.'виfi, дипл.маш.инж.

Доставити :
Ј

- Служби која је покретач набавке;
- Организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка;
- Комисији за ЈН и
- Архиви.


