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ЈАВ О ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПRИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГ АНАК "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Број: 6.05.4— Е.02.01. - 654812/23= 2019

и6=►ТЕРНО
1 ~

Бај на Башта: 18.12.2019. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", '
6ро ;124/12, 14/15 и 68/2015), члана 30. СтатуТа Јавног предузеFiа „Електопрiпвреда
Ср°ије" (ЈП ЕПС број 12.01.301629/59-19 од 16.07.2019. године) и члана 45. Правилника о
бли ем уреFјивању поступка јавне' набавке у Јавном предузеfiу „Електропривреда Србије" јi
(ЈГ1 ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018 године) и на основу Извештаја о стручној ј
оце и понуда (број 6.05.4 — Е:02.01.. — 654812/21 - 2019 од 17.12.2019. године),
фи ансијски директор Зорица Јовановиfi, по Пуномоfiју директора. ЈП ЕПС број
12.о1.47951/1-15 од 24.09.2015. године и Допуне Пуномоfiја број 12.01.47951/2=15 од`;
07. 0.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси ,

~ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у, поступку пружања услуга за; набавку на коју се не примењују одредбе ЗЈн (по

члану 7.1.1. ЗЈН) бр. ЈНГ/2100/0317/2019 Партија 2 ХЕ ЕМ
Услуге изношења смеђа и водоснабдевања у ДЛХЕ - Партија 2 ;
слуге изношења°смећа и водоснабдевања у ХЕ ЕМ" - Партија 1 i

.Услуге изношења смећа у ХЕ ЕМ"
Уговор у поступку пружања услуга за набавку на коју се не примењују одредбе закона 3НЈ ~1
(п члану 7.1.1. ЗЈн), број ЈНГ/2100/0317/2019 Партија 2 ХЕ ЕМ „Услуге изјiошења ~
см fia и водоснабдевања у ДЛХЕ" — Партија 2 ,,Услуге изношења смеflа и
во оснабдевања у ХЕ ЕМ" — Партија 1 ,,Услуге изношења смеhа у ХЕ ЕМ", до~дељује ~
се 1онуfјачу: ЈКП „КОМУНАЛАц`` Чачак, Ул. Николе тесле број 42, 32000 Ча'чак; чија је
по уда, заведена код Наручиоца под бројем 6.05.4 — Е.02.01. - 654812/17' - 2019 од,
12. 2.2019. године и евидентирана код понуFјача под бројем: 15 од 03.12.2019. 'године, '
оЧ њена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива, са укупно понуFјеном ценом од: '
40 :324,80 (словима: четиристотинешестхиљадатристотинедвадесетчетири и 1/80)
д мара без ПДВ-а, односно по ~јединичној цени од 12,18 (словима: дванаест ;и 1/18)~
д~нара без ПДВ-а по мZ. I ~
Уј~(пна вредност Уговора износи 600.000,00 (шестстотинахиљада) динара бе~з ПДВ — а„
штb је једнако планираним средствима за ову набавку и реализује се по јединичним
ц ама из усвојене понуде. Јединична цена по мZ се изражава у динарима без ПДВ-а и
ф ксна је, тј. не може се мењати за време трајања Уговора осим у случају ако Іоfје до;
из ене јединичне цене услуге на основу Одлуке Скупштине града Чачка о усклаfјивањуј

1 1це а комуналних услуга. ;
О=а одлука се: објавrљује на интернет страници Наручиоца у року од три дана од данаl
д ошења 

~ 
;

~  ' • 

•

О БРАЗЛОЖЕFbЕ
1. Предмет јавне бавке су Услуге -„Услуге изношења смећа и водоснабдевања у

ДЛХЕ" = Партија 2 ,Услуге изношења смеnа и водоснабдевања у, ХЕ; ЕМ" -
Партија 1 Услуге изношења смеflа у ХЕ ЕМ"

2. Процењена вредност јавне набавке износи: 600.000,00 динара без ПДВ-а. ;
3 Основни подаци о понуТјачим'а:

~
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Ред. бр. Назив. Адреса

1. ЈКП „КОМУНАЛАЦ"Чачак Ул. Николе Тесле број 42, 32000 Чачак

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Нема одбијених понуда — пОднета понуда је одговарајуflа и прихватљива.
4. Понуда Понуђача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки „основни подаци о

понуђачима" под редним бројем 1. је благовремена, Наручилац је није одбио због
битних недостатака, одговарајуfiа је, не ограничава, нити условљава права Наручиоца
или обавезе понуТјача и не прелази износ процењене вредности 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 за оквирне кОличине услуга" и
заснива се на понуFјеној цени као једином критеријуму.

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. 3ЈН, донесе
одлуку о додели. уговора ПонуFјачу: ЈКП „КОМУНАЛАЦ" Чачак, Ул. НикОле Тесле број
42, 32000 Чачак, чија је понуда, заведена код Наручиоца под бројем 6.05.4 — Е.02.01. -
654812/17 - 2019 од 12.12.2019. године и евидентирана код понуFјача под бројем: 15 од
03.12.2019. годиiне, оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива са укупно
понуРјеном ценом од: 406.324,80 (словима:
четиристотинешестхиљадатристотинедвадесетчетири и 1/80) динара без ПДВ-а, односно
по јединичној цени од 12,18 (словима: дванаест и 1/18) динара без ПДВ-а по мZ, у поступку
пружања услуга за набавку на коју се не примењује одредбе ЗЈН (по члану 7.1.1. ЗЈН) бр.
ЈНГ/2100/0317/2019 Партија 2 ХЕ ЕМ: „Услуге изношења смећа и водоснабдевања у
ДЛХЕ" — Партија 2 ,,Услуге изнОшења смеfiа и вОдОснабдевања у ХЕ ЕМ" — Партија 1
„Услуге изнОшења смеnа у ХЕ ЕМ".
Уговор fie се закључити на вредност од: 600.000,00 (шестстотинахиљада) динара без ПДв
— а, што је једнако планираним средствима за ову јавну набавку и реализује се по
јединичним ценама иэ усвојене понуде. Јединична цена по мz се изражава у динарима без
ПДВ-а и фиксна је, тј. не може се мењати за време трајања Уговора осим у случају ако
доfје до измене јединичне цене услуге на основу Одлуке Скупштине града Чачка о
усклаТјивању цена комуналних услуга.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Финансијски директор
Огранка "Дринско — Лимске ХЕ"
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- Служби која је покретач набавке; Организационој це

послове Огранка; Комисији за ЈН и Архиви.
вке и комерцијалне


