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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковиfiа број 1
312~50 Бајина Башта
Број: 6.05.4 - Е.02.01. - 96096/ - 2020
Бајина Башта:  1 8. О3. 2020 
На i снову члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", ;
број 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 45.
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предуэеfiу '
„Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018 године) и
Пра~вилника о изменама правилника о уреfјивању поступка јавне набавке у Јавном '
предузеfiу „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. - 96096/5- '
2020 од 18.03.2020. године), финансијски директор Зорица Јовановиfi, по ПуномоFiју ;
директора ЈП ЕПС број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године и Допуне Пуномоfiја број ј
12.01.47951/2-15 од 07.10.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси I

одЛУКУ о додЕЛи УгоВоРд у OTBOPEHONI flOCTyflKy
ЈАВНА нАБАВКА УСЛУГА број ЈНІ21001028412019

„Одржавање апликативног софтвера за ФИС огранка ДЛХЕ"
.Уговор о јавној набавци број Јн/2100/0284/2019 „Одржавање апликативног софтвера за
ФИС огранка ДЛХЕ ", додељује се Понуfјачу:,,D1G1Т" doo Beograd, Миленка Весниflа 3,
11040 Београд, чија је понуда, заведена код Наручиоца под бројем: 6.05.4 - Е.02.01. -
96096//3- 2020 од 10.03.2020. године и евидентирана код понуFјача под бројем: 58/2,020 од
03.03.2020. године, оцењена као благовремена, одговарајуfiа, прихватљива, са укупно
пону,ђеном ценом од 1,500,000.00 (словима: једанмилионпетстотинахиљада) динара без
ПДВ~.

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 УСЛУГЕ - ,,Одржавање апликативног софтвера за ФИС

огранка ДЛХЕ"
2' I роцењена вредност јавне набавке износи: 1,500,000.00 динара без ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуfјачу:

, . Назив .. . Адреса _, . . .

, 9. • „D1G1T” doo Beograd Миленка ВесниFiа 3
11040 Београд

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуfјена цена тих понуда:
нема одбијених понуда - поднета понуда је одговарајуfiа и прихватrhива.
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4. Понуда Понуђача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки „основни подаци о
понуfјачима" под редним бројем 1. је благовремена, Наручилац је није одбио због
битних недостатака, одговарајуfiа је, не ограничава, нити условљава права Наручиоца
или обавезе понуFјача и не прелаэи износ процењене вредности јавне набавке, па је као
таква оцењена прихватљивом.

5. Критеријум за доделу уговора одреfјен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној
документацији гласи: „најнижа понуТјена цена" и заснива се на понуfјеној цени као
једином критеријуму.

б. С обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са
чланом 107. став 2. 3ЈН, нема услова за рангирање понуде применом критеријума за
доделу уговора одреfјеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији,
Комисија предлаже Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став 3. 3ЈН, донесе одлуку
о додели уговора Понуfјачу: „D1G1T" doo Beograd, Миленка Весниfiа 3, 11040 Београд,
чија је понуда, заведена код Наручиоца под бројем: 6.05.4 - Е.02.01. - 96096//3- 2020
од 10.03.2020. године и евидентирана код понуТјача под бројем: 58/2020 од 03.03.2020.
године, оцењена као благовремена, одговарајуfiа, прихватљива, са укупно понуFјеном
ценом од 1,500,000.00 (словима: једанмилионпетстотинахиљада) динара без ПДВ, за
набавку услуга: „Одржавање апликативног софтвера за ФИС огранка ДЛХЕ ", број
Ј Н/2100/0284/2019.

7. Напомена: У обрасцу Понуде (цена и комерцијални услови), у делу који се односи на
рок извршења услуга уписан је 01.02.2020. као датум почетка пружања предметних
услуга. У питању је техничка грешка настала услед померања датума објаве Конкурсне
документације. Тај податак је неважеfiи.
Рок извршења услуга је 365 дана од дана почетка пружања услуга, односно од дана
достављања Захтева од стране лица за извршење Уговора за вршење услуга.
Захтев се доставља након обостраног потписивања Уговора и достављања средства
финансијског обезбеfјења за добро извршење посла од стране Пружаоца услуга.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука:
У складу са чланом 149. став б. Закона о јавним набавкама Понуђач може поднети Захтев
за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
У складу са чланом 112. став. 2. 3ЈН, Наручилац може и пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци, јер је поднета само једна
понуда.
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Доставити: Служби која је покретач набавке; Организационој целини за набавке и
комерцијалне послове Огранка; Комисији за ЈН и Архиви.


