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i
Ј'• ВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
О РАНАК "Дринско - Лимске кидроелектране" Бајина Башта
У ица: Трг Душана Јерковиfiа број 1
3 250 Бајина Башта
~'• ој 6.05.4 - Е.02.01. - 435928 % - 2019
6.јина Башта: 10.2019. годинiе
Н= основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републик~~ Србије~`,
б~ој ;124/12, 14/15 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузеfiа „Електопривреда Србије"
( П ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишfiен текст) и чlлана 37. ~
П авилника о уреfјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електро~ ривреда
С бије" (ЈП ЕПС број 12.01. 302013-15 од 01.10.2015. године) и Правилника о изменама
г~ ав~илника о уреfјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електроfiривреда
С бије" (ЈП ЕПС број 12.01. 198183/1-17 од 19.04.2017. године) и на основу Иэв'ештаја о
с ручној оцени понуда (број 6.05.4 - Е.02.01. - 435928/23- 2019 од 17.10.2019. године),

инансијски директор Зорица Јовановиfi, по Пуномоfiју директора ЈП ЕПС број
1 '.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године и Допуне Пуномоfiја број 12.01.47951/2-15 од
0 .10.2015. године, у име и за р i чун ЈП ЕПС, доноси

~ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА број ЈН/21 ОО/ОЗ16/2019

и

рибор и хемијска средства за одржавање хигијене пословних просторија
Огранка ДЛХЕ" - Партија 2- Прибор за чишТiење

У овор о јавној набавци број ЈН/2100/0316/2019 "Прибор и хемијска средства ва
ржавање хигијене пословних просторија Огранка ДЛХЕ" - Пар Тија 2;~

~ ри6ор за чишћење, додељује се Понуfјачу: ,,TPP "KAPEDUNUM" д.о.д! Ужице, 
.Ристе Тешиflа бр.64, 31000 Ужице, чија је понуда, заведена код Наручиоца п д бројем

6 054 - Е.02.01. - 435928 / 14 -~ 2019 од 10.10.2019. године и евидентирана код~понуfјачlа
г?•д i бројем: : 0910/2019 од 09.10.2019. године, оцењена као благовремена, одговарајуfiа
v? прихватљива, са укупно понуfјеном ценом од: 991.709,00 (словима:
д-вестодеведесетједнахиљадаседамстодевет динара) без ПДВ-а, за набавку добара:

рибор и хемијска средства а одржавање хигијене пословних просторија Огранка
,1 ЛХЕ" - Партија 2- Прибор ва чишfiење.

ва; одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници
аручиоца у року од,три дана од дана доношења и

~ ~ ~ ~ G06PA3ЛOЖEFbE 

Предмет јавне набавке су,, Добра -"Прибор и хемијска средства за одржавање
кигијене пословних просторија Огранка ДЛХЕ" - Партија 2- Прибор за чишnење.
Процењена вре;qнбст јавне набавке износи: 1.100.000,00 динара без ПДВ-а.
Основни подаци о понуfјачи i а:
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Ред. бр. Назив - Адреса-

1. ТРР "KAPEDUNUM" d.o.o. Ужице ул.Ристе Тешиfiа бр.64
31000 Ужице

2. „В2М" d.o.o. Beograd - Grocka yn. Кружни пут бр. 1 5в
11309 Београд, Лештане

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуРјена цена тих понуда:
Нема одбијених понуда - поднете понуде су одговарајуflе и прихватљиве.

4. Понуде Понуfјача, које нису одбијене, а евидентиране су у тачки „основни подаци о
понуfјачима" под редним бројем 1. и 2. су благовремене, Наручилац их није одбио због
битних недостатака, одговарајуflе су, не ограничавају, нити условљавају права
Наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне
набавке, па су као такве оцењене прихватљивим.

5. Критеријум за доделу уговора одређен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној
документацији гласи: „најнижа понуђена цена", и заснива се на понуђеној цени као
једином критеријуму.

6. Комисија након прегледа и стручне оцене понуда, прихватљиве понуде рангира
применом критеријума „најнижа понуђена цена" на следеfiи начин :

Ред.бр. Понуђач Цена . Ранг

1.
ТРР "KAPEDUNUM" d.o.o. Ужице

- ул.Ристе Тешиflа бр.64
31000 Ужице

991.709,00
. . .

1.

2.
„В2М" d.o.o. Beograd - Grocka

ул. Кружни пут бр. 15в
11309 Београд, Лештане

1.066.421,00 2.

7. На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3.
ЗЈН донесе одлуку о додели уговора понуТјачу ТРР "KAPEDUNUM" d.o.o. Ужице,
ул.Ристе Тешиfiа бр.64, 31000 Ужице, чија је понуда оцењена као благовремена,
одговарајуFiа и прихватљива са понуFјеном ценом од 991.709,00 динара без ПДВ-а
за набавку добара "Прибор и хемијска средства за одржавање хигијене пословних
просторија Огранка ДЛХЕ" - Партија 2- Прибор за чишfiење.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама ПонуFјач може поднети Захтев
за заштиту права у року од десет дана од дана обј-
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-- ~nв~.~~. , ке на Порталу јавних

набавки. +3~ 
/ ~Р ~1~ у сијск ректор

ринсА Лимске ХЕ"
~ / 4

, дипл.економиста

Доставити : ,
- Служби која је покрвтач набавке; организационој целини за набавке и комерцијалне послове Qгранка;
= комисији за Јн и Архиви.


