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ЈАВ-1Ој ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГР НАК "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Ули ~да: јТрг Душана Јерковиfiа број 1
312 0 Бајина Башта
Бро~ј: 6405.4 - Е.02.01. - 435928 - 2019
Бајина Башта: Л .10.2019. године
На ,основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Орбије",
бро 124/12, 14/15 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузеfiа „Електопривреда Србије" ;
(ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 ;од 25.05.2016. године - пречишfiен 'текст) и члана 37.,
Пра=илника о уреfјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електропривреда
Срб је' (ЈП ЕПС број 12.01. 3020/3-15 од 01.10.2015. године) и Правилника о изменама
пра=илника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електропрkвреда
Срб jef' (ЈП ЕПС број 12.01. 198183/1-17 од 19.04.2017. године) и на основу Извештаја о!'
стр„~ чној оцени понуда (број 6.05.4 - Е.02.01. - 435928/23- 2019 од 17.10.2019. гс~дине), 11
фи ~ансијски директор Зорица Јовановиfi, по Пуномоfiју директора ЈП ЕПС број i
12. ~ 1.47951/1-15 од 24.09.2015. године и Допуне Пуномоflја 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 ПОСТУПКУ
; ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА број ЈНІ2I ОО/ОЗ16/2019

"П : ибор и хемијска средства за одржавање хигијене пословних просто ија
Огранка ДЛХЕ" - Партија ,3 - Папирна галантерија, пластика, стакло

Уго=ор о јавној набавци број ЈН%2100/0316/2019 "Прибор и хемијска средсТΡ~ ва за'
од ~ жавање хигијене пословних просторија Огранка ДЛХЕ" - Партија 3-.,
Па ирна галантерија, пластика, стакло, додељује се Понуfјачу:,,В2М" d.o.o. Beoqradi;,
- G ocka yn. Кружни пут бр. 1 5в, 11309 Београд, Лештане, чија је понуда, заведена код",
На • учиоца под бројем 6.05.4 - Е.02.01. - 435928 / 19 - 2019 од 14.10.2019. године и
еви•ентирана код понуFјача под бројем: : 297/19 од 14.10.2019. године, оцењена као
бл. говремена, одговарајуfiа и прихватљива, са укупно понуfјеном ценом од: 892.185,00
(сrј ~ви;ма:F осамтодеведесетдвехи;љадестоосамдесетпет динара) без- ПДВ-а, за набавку
до:ар'а: "Прибор и хемијска средства за одржавање хигијене пословних просторија
Ог і анСка ДЛХЕ" - Партија 3- Папирна галантерија, пластика, стакло. ;.

Ов длука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет странициi!
Нааучиоца у року од три дана од дана доношења

О БРАЗЛОЖЕFbЕ I
Предмег ја'вне набавке су Добра -"Прибор и хемијска средства за одржавање,4'
хигијене пословних просторија Огранка ДЛХЕ" - Партија 2- Папирна гала терија,;
пластика, стакло. ! ,

2. Процењена вредност јавне набавке износи: 1.200.000,00 динара без ПДВ-а.

3. Основни подаци о понуFјачима :
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Ред. бр. . Назив • Адреса

1. `N.K. Company" Sokobanja Ул•Алексе Маркишиfiа 174
18230 Сокобања

2. • „В2М" d.o.o. Beograd - Grocka yn. Кружни пут бр. 15в
11309 Београд, Лештане

ПОнуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуfјена 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 0
пОнуђачима" 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 прелази износ процењене вредности јавне
набавке, па су као такве оцењене прихватљивим.

5. Критеријум за дОделу уговора Одреfјен у ПОзиву за подмошење понуда и КонкурснОј
документацији гласи: „најнижа понуТјена цена", и заснива се на понуђеној цени као
једином критеријуму.

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

Fед.бр. „ ПонуТјач Цена Ранг _

1.
"N.K. Company" Sokobanja
ул.Алексе Маркишиfiа 174

18230 Сокобања
1.026.226,00 2.

2.
„В2М" d.o.o. Beograd - Grocka -

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

$92185,0О 1.

7. На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3.
3ЈН донесе одлуку о додели уговора понуfјачу „В2М" d.o.o. Beograd - Grocka, yn.
Кружни пут бр. 15в, 11309 Београд, Лештане, чија је понуда Оцењена као-
благовремена, одговарајуFiа и прихватљива са понуfјеном ценом од 892.185,00
динара без ПДВ-а за набавку добара "Прибор и хемијска средства за одржавање

• хигијене пословних просторија Огранка ДЛХЕ" - Партија 3-„Папирна галантерија,
пластика, стакло".

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Правна'поука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама ПонУТјач може поднети Захтев
за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.

Доставити ; ,
- Служби која је покретач набавке; Организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка;
- комисији за Јн и Архиви. •


