
Одлука о додели Уговора /
Јавно предузеfiе „Електропривреда Србије" Београд
Балканска 13
Број: г.5.0.0.-Е.1г.01.2Z~о~
Датум:

Јавна набавка бр. ЈН/1000/0570/2018 (622/2018)

/Ј4о6о~%1Ог

1 5 -~1- 2019
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда 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 предузеFiу „Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС бр.
2.5.0.0.-Е.12.01.-359310/1-2018 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени
понуда Комисије, формиране решењем бр. 2.5.0.0.-Е.12.01.-442293/3-2018 од 12.09.2018. године,
в.д. директора ЈП ЕПС доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Број јавне набавке ЈН/1000/0570/2018 (622/2018)

Врста поступка јавне набавке• подношење
Преговарачки поступак са објављивањем позива за

понуда (применом члана 123. ЗЈН)
Циљ поступка Закључења уговора

Врста предмета јавне набавке Услуге

Назив јавне набавке Консултантске услуге из области елекrроенергетике - пројекат
Костолац Б3

Партије Јавна набавка није обликована по партијама
Назив и ознака (шифра) из
Општег речника набавке 71320000 - Услуге техничког пројектовања

Процењена вредност јавне
набавке 22.000.000,00 динара, без ПДВ-а

Позиција у Плану јавних
набавки (број и назив)

1.2.2945 - Консултантске услуге из области
електроенергетике - пројекат Костолац Б3

Позиција у финансијском
плану (ознака врсте плана) ЗПП ЈП ЕПС за текуfiу годину, на позицији V111 - Инвестиције

Уговор о јавној набавци услуга бр. ЈН/1000/0570/2018 (622/2018) - Консултантске услуге из
области електроенергетике - пројекат Костолац Б3, додељује се понуfјачу: Електротехнички
институт Никола Тесла а.д. Београд, Косте Главинића 8а, 11000 Београд, ПИБ (100219537), на
износ процењене вредности набавке, од 22.000.000,00 динара, без ПДВ-а, на основу понуде бр.
04/3546 од 14.11.2018. године, која је оцењена као благовремена, одговарајуТiа и прихватљива, са
понуfјеном коначном ценом у другом круry преговарања, која износи 21.275.000,00 динара.

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца, у
року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Комисија за јавну набавку, у свом Извештају о стручној оцени понуда, констатовала је следеfiе:
Позив за подношење понуда објављен је, у складу са 3ЈН, дана 30.10.2018. године.
Отварање понуда Комисија наручиоца је извршила дана 28.11.2018. године, о чему је сачинила
Записник о отварању понуда бр. 2.5.0.0.-Е.12.01.-442293/17-2017 од 28.11.2018. године, и предала
га овлашfiеном представнику понуТјача, у складу са чланом 104. став 6. 3ЈН.
Истог дана, након окончања поступка отварања понуда, спроведен је посryпак прего :; рања у два
круга преговарања.
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Одлука о додели Уговора Јавна набавка бр. ЈН/1000/0570/2018 (622/2018)

1. Основни подаци о понуТјачима

Благовремене понуде
Број и датум понуде

(заводни број понуде) Назив и адреса понуFјача. . .
ПИБ
(NITB)

Пону.Тјена.цена
без ПДВ-а (РСД)

1
04/3546 од

14.11.2018. године
(2.5.0.0.-Е.12.01.-
442293/1 6-2О1 8)

Електротехнички институт Никола Тесла а.д.
Београд, Косте Главиниflа 8а, 11000 Београд

100219537
(07046626) 21.700.000,00

Неблаговремених понуда није било.

2. Поступак преговарања и стручне оцене понуда
Наручилац је у одредбама из конкурсне документације, претходно дефинисао да fie се, са свим
понуfјачима који су доставили своје понуде за предметну набавку, пре стручне оцене понуда и
провере њихове прихватљивости, прво преговарати о коначно понуђеној цени из понуде.
Након окончања поступка јавног отварања понуда, истог дана, спроведен је поступак преговарања,
на начин како је дефинисано конкурсном документацијом, о чему је сачињен Записник о
преговарању бр. 2.5.0.0.-Е.12.01.-442293/18-2017 од 28.11.2018. године и исти је преузет од стране
представника понуfјача, који је учествовао у поступку преговарања.
Ток преговарања:

Назwв понуFјача Цена из понуде
(РСД) .

Цена након лрвог
круга (РСД)

Цена након дру.гог
круга (РСД),

Електротехнички институт Никола Тесла а.д.
Београд, Косте Главиниfiа 8а, 11000 Београд 21.700.00,00 21.275.000,00 21.275.000,00

Након спроведеног поступка преговарања, у два круга преговарања, постигнута је повољнија цена
за наручиоца, у односу на првобитну цену из понуде, у укупном износу од 21.275.000,00 динара.
Након завршеног поступка преговарања, наредног дана, 29.11.2018. године, наручилац је понуfјачу
поднео захтев да, у остављеном року, усклади јединичне цене из Обрасца структуре цене, са укупно
понуfјеном ценом, која је постигнута након поступка преговарања.
ПонуFјач је благовремено, у остављеном року, наручиоцу доставио нови Образац структуре цене
са јединичним ценама које су усклаFјене са укупно понуfјеном ценом која је постигнута након
поступка преговарања.

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуТјене цене тих понуда:
Понуда понуfјача, бр. 04/3546 од 14.11.2018. године, евидентирана у тачки 1. ове Одлуке, је
благовремена, наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајуfiа је, не ограничава,
нити условљава права наручиоца или обавезе понуfјача, па је као таква оцењена прихватљивом.

4. Критеријум за закључење уговора: најнижа понуђена цена

5. Ранг листа понуFјача на основу примене критеријума - најнижа понуђена цена:

Р.б. . . Назив:и.адреса понуFјача Укупно понуђена цена
(без ПДВ-а)

1 Електротехнички институт Никола Тесла а.д. Београд,
Косте Главиниfiа 8а, 11000 Београд 21.275.000,00 РСД

Укупно понуђена цена, без ПДВ-а, служи наручиоцу за рангирање свих прихватљивих понуда, а
уговор се, према одредбама конкурсне документације, додељује понуfјачу са најнижом укупно
понуђеном ценом, а закључује се на износ процењене вредности предметне набавке.
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Одлука о дОдели Уговора Јавна набавка бр. ЈН/1000/0570/2018 (б22/2018)

6. Предлог Комисије за закључење уговора о јавној набавци
Након стручне оцене понуда, Комисија за предметну јавну набавку је предложила Наручиоцу да, у
складу са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку о додели уговора
понуђачу Електротехнички институт Никола Тесла а.д. Београд, Косте Главиниfiа 8а, 11000
Београд, ПИБ (100219537), чија понуда бр. 04/3546 од 14.11.2018. године, је оцењена као
благовремена, одговарајуFiа и прихватљива, и да се са овим понуТјачем закључи уговор, о пружању
Консултантских услуга из области електроенергетике - пројекат Костолац Б3, у износу од
22.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став (6) ЗЈН захтев за заштиту права може се поднети у року од 10 дана
од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
У складу са чланом 112. став. (2) тачка 5). ЗЈН, наручилац може и пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци, јер је поднета само једна понуда.

Доставити:
- 1.0.0.0.010. - в.д. Директору ЈП ЕПС (електронски и папирно)
- 2.5.0.0. - Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове (влектронски)
- 2.5.13.2. - Комисији за Јн - Ћорђе Драгичевиfi (електронски и папирно)
- 2.5.13.2. - Одељење за набавке ТЦ Нови Сад - Андриана Грујичин (електронски)
- Е.12.01. - Писарници (електронски и папирно)
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