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На основу члана 146. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије", број 91/2019 у даљем тексту: ЗЈН), члана 30. Статута Јавног предузеfiа
„Електропривреда Србије", Београд (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019.
године) и члана 51. Правилника о ближем уреТјивању набавки у Јавном предузеflу
„Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС број 12.01.411243/1-2020 од 07.09.2020. године), на
основу Извештаја о поступку јавне набавке (број: .05.4-Е.02.01. - 144841/13 - 2021 од
05.04. 2021. године) којим је у стру.чној оцени понуда утврfјено да су се стекли услови за
доделу уговора, Руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација
производних агрегата у Огранку Дринско - Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко
РисимовиТi, дипл.маш.инж., по основу Пуномоflја ВД директора ЈП ЕПС број
12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/2100/0064/2021

Уговор о јавној набавци ЈН/2100/0064/2021 - Услуге очитавања потрошње воде,
зам'ена водомера, искључења са мреже и нови прикључци, за потребе ХЕ "Бајина
Башта", додељује се понуfјачу S.V.G.R. „HIDROMAX" Бајина Башта, чија је Понуда,
евидентирана код ПонуFјача под бројем 108/2021 од 28.03.2021. године, прихватљива,
са укупно понуfјеном ценом за оквирне количине услуга од 1.618.500,00 динара без
ПДВ-а, и једина.

Уговор fle бити эакључен на износ од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана
доношења.

ОБРАЗЛОЖЕFbЕ

1. Предмет јавне набавке су УСЛУГЕ - Услуге очитавања потрошње воде, замена
водомера, искључења са мреже и нови прикључци, за потребе ХЕ "Бајина
Башта", процењене вредности: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

2. Вредност уговора: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.
Укупна вредност Уговора је утврfјена на износ планираних средстава Корисника
услуге за ову набавку, а реализује се према усвојеним јединичним ценама услуга
очитавања водомера - потрошње воде, јединичним ценама делова - водоводног
материјала који се употребљава приликом интервенција и ценом радног сата
приликом интервенција на секундарној водоводној мрежи и објектима.

З. Основни подаци о понуТјачу:

Ред.бр. Назив Адреса
1 S.V.G.R. „HIDROMAX"

Бајина Башта
ул. Бранка Радичевиfiа 35

31250 Бајина Башта

4. Назив изабраног понуfјача: S.V.G.R. „HIDROMAX" Бајина Башта.
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Разлози због којих је његова понуда изабрана: понуда је једина и прихватљива.

5. Резултати оцене понуде и испуњености критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта: назив изабраног понуђача, разлог за његов избор и понуFјена
цена те понуда:

ПРИХВАТlbИВА ПОНУДА:

ПОНУДА под ред. бр. 1 (из тачке „основни подаци о пону~ачима")
S.V.G.R. „HIDROMAX" Бајина Башта

Понуfјена цена: 1.618.500,00 динара без ПДВ-а.
(из понуде, која је служила искључиво за вредновање понуде)

Понуда је прихватљива јер
Не постоји основ за искључење привредног субјекта из члана 111. нити из члана
112. 3ЈН.
Испуњава критеријуми за избор привредног субјекта из члана 117. став 1 ЗЈН, и
то: Понуfјач испуњава све захтеване критеријуме из члана 117 3ЈН.
Испуњени су сви эахтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким
спецификацијама, и то:
Наведени понуFјач испуњава све услове захтеване у техничкој спецификацији (Рок и
начин плаfiања, Време изласка на терен код хитних интервенција, Место извршења
услуге, Рок важења понуде и упознат је са територијалним — просторним распоредом
читачких места — водомера и у моryfiности је да очитавање обави према захтеваној
динамици).
Достављено је средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са
документацијом о набавци.
Не постоје ваљани докази о повреди конкуренције или корупцији.

Комисија је утврдила да понуда не садржи друге недостатке због којих није мoryfie
утврдити стварну садржину понуде или није мoryfie упоредити је са другим понудама

Понуда не прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке.

б. Начин рангирања понуда: Обзиром да је критеријум за доделу уговора економски
најповољнија понуда, Понуде се рангирају на основу броја добијених пондера. Како
је добијена само једна понуда, ПонуiЈач је добио максималних 100 пондера.

Комисија прихватљиву понуду рангира на следеfiи начин:

Редни број Понуfјач Број пондера Ранг

1.
S.V.G.R. „HIDROMAX" Бајина Башта

ул. Бранка РадичевиТiа 35
31250 Бајина Башта

100 1

Комисија је утврдила да су се стекли услови за доделу уговора па је предложила
Наручиоцу да донесе одлуку о додели понуFЈачу „S.V.G.R. „HIDROMAX" Бајина Башта
на износ од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а који је планиран за ову ЈН, чија је понуда
прихватљива са понуFјеним јединичним ценама из усвојене понуде понуђача, број
понуде 108/2021 од 28.03.2021. године и једина, па сам донео одлуку као у диспозитиву.



Упутство о.правном средству:
У складу са чланом 214. став 3. Закона ојавним набавкама эахтев за заштиту права којим
се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда,
подноси се у року од десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу
јавних набавки.

У складу са чланом 151. став. 2. ЗЈН, Наручилац може да закључи уговор о јавној
набавци и пре истека рока за подношење эахтева за заштиту права јер је поднета само
једна понуда, која је прихватљива.

Руководилац за инвестиције,
модернизацију и ревитализацију
производних агрегата у Огранку
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Доставити:
1. Служби Покретачу и
2. Служби за јавне набавке.
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, дипл. маш.инж.


