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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица Балканска број 13
Број: 12-о't 1г06 63S 13-ig
Београд, 26 , 09 ,  2n 1 >  .године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", број
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47, а у вези члана 50. Статута Јавног предузеFiа
„Електопривреда Србије" (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године- пречишflен
текст) и члана 45. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузеhу
„Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018. године)и на основу
Извештаја о стручној оцени понуда (број Е.10.01.-406635/2-18 од 30.08.2018. године) в.д.
директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр.ЈН/8400/0132/2017
Реконструкција сервер сале у Лесковцу :~ !

1. У отвореном поступку јавне набавке ради доделе уговора, за јавну набавку радова~`~
Реконструкција сервер сале у Лесковцу (Назив и ознака из ОРН: Радови на реконструкцији
- 45454000), број ЈН/8400/0132/2017, -додељује се уговор понуђачу „ENEL PS" доо Нови
Београд, ул. Зеленгорска бр. 1Г, 11070 Нови Београд--ПИБ:100822561, чија је помуда бр.
2805/18 од 13.08.2018. године (ЈП ЕПС бр. 403999/1-184од 16.08.2018. године), која је
поднета са -подизвоfјачима „MAGENA" доо Падинска Скела, Београд, улица Ристе
Одавиfiа број 33, ПИБ 107483434, „FORING GROUP" доо' Београд, Булевар Михаила
Пупина број 10ж/55, ПИБ 103040546 u ,,FLUX PRO" доо Београд, улица Мајора Зорана
Радосавгљевиfiа број 374, ПИБ 104649555 оцењена као благовремена, одговарајуТiа и
прихватљива са понуfјеном ценом од 5.276.581,84 динара без ПДВ - а.

2. Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у
року од три дана од дана доношења.

О БРАЗЛОЖЕF6Е '
!

Предмет јавне набавке: Реконструкција сервер сале у Лесковцу
Назив из општег речника набавке: Радови на реконструкцији
Ознака из општег речника набавке: 45454000

Процењена вредност јавне набавке износи: 5.600.000,00 динара без ПДВ-а, односно
по годинама: 2017. година -5.600.000,00 динара без ПДВ - а.
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Поступак отварња понуда спроведен је дана, 17.08.2018. године, са почетком у 12:15
часова, о чему је сачињен Записник о отварању понуда (ЈП ЕПС број Е.10.01.4066З5/1-18 од
17.08.2018. године), који је достављен понуђачу у законом предвиFјеном року.

1) Основни подаци о Понуђачима:

Ред. бр. Назив Адреса

1.

„ENEL PS" доо Нови Београд, са
подизвођачима:
„MAGENA" ДОО Падинска Скела из
Београда,
„FORING GROUP" доо Београд
„FLUX PRO" доо Београд

ул. Зеленогорска бр. 1 Г,

11070 Нови Београд,

ул Ристе Одавиfiа број 33,
11000 Београд

Булевар Михаила Пупина број !
10ж/55, 11000 Београд

ул. Мајора Зорана
РадосављевиТiа број 374, • `

11000 Београд

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

- Нема одбијених понуда

Понуда понуFјача, евидентирана 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 Понуi7ача и не прелази износ `
процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

2) Критеријум за Оцењивање понуда:

Критеријум за доделу уговора одреfјен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној
документацији, гласи: "Најнижа понуi7ена цена".

3) Ранг листа понуђача на основу примене критеријума:

Како је поднета само једна прихватљива понуда, нису испуњени услови за рангирање
понуда.
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4) Предлог комисије за доделу уговора:

Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са
чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума
за доделу уговора одреi7еног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној
документацији, Комисија, у случају када је прибављена само једна прихватљива
понуда, предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе одлуку
о додели уговора понуђачу „ENEL PS" доо Нови Београд, ул. Зеленгорска бр. 1 Г, '
11070 Нови Београд ПИБ:100822561, чија је понуда бр. 2805/18 од 13.08.2018.
године (ЈП ЕПС бр. 403999/1-18 од 16.08.2018. године), која је поднета са
подизвоТјачима „MAGENA" доо Падинска Скела, Београд, улица Ристе Одавиfiа
број 33, ПИБ 107483434, „FORING GROUP" доо Београд, Булевар Михаила Пупина
број 10ж/55, ПИБ 103040546 u ,,FLUX PRO" доо Београд, улица Мајора Зорана
Радосављевиfiа број 374, ПИБ 104649555 оцењена као благовремена, одговарајуflа
и прихватљива са понуђеном ценом од 5.276.581,84 динара без ПДВ - а.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став. 6. Закона о јавним набавкама, Захтев за заштиту права може
се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

У складу са чланом 112. став. 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може и пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци, јер је
прибављена само једна понуда.

Доставити копију: Кабинету в.д. директора ЈП ЕПС, Сектору за опште послове Извршном дирвктору
за послове финанасија, Сектору за набавке и комерцијалнв послове Управе, Служби за аналитику,
Комисији за ЈН (Соња Јанковиfi, sonja.jankovic@eps.rs) и Архиви


