1.5.0.0.-E.12.01.-46335/26-2019
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13
Број: 12.01.— 46335/
- - ''.'i
Датум. 2
2 -03- 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 предузеfiа „Електропривреда Србије", Београд
(ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24.08.2018. године - пречишFiен текст) и члана 45. Правилника
о уреТјивању посryпка јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС број
12.01.359310/1-18 од 20.07.2018. године) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр.
2.5.13.2.-Е.07.01.- 46335/20 -19 од 05.03.2019. године, в. д. директора ЈП ЕПС доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци добара бр. ЈНО/1000/0025/2018 (397/2018) Партија 5. - Лична заштитна
опрема — остала заштитна опрема - Технички центар Крагујевац додељује се понуђачу „lsis"
d.o.o. Булевар Николе Тесле ЗОа, 11080 Земун, ПИБ 101719673, матични број 17240137 чија је
понуда број: 53 од 11.02.2019. године оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива,
са понуfјеном ценом од 9.766.275,00 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.

Образложење
1) Подаци о јавној набавци

Број јавне набавке

ЈНО/1000/0025/2018 (397/2018)

Врста поступка јавне
набавке

Отворени посryпак

Назив јавне набавке

Лична заштитна опрема — остала заштитна опрема за потребе
Техничких центара

Врста предмета јавне
набавке

Добра

Партије

Јавна набавка је обликована у 5 (пет) партија

Циљ посryпка

Закључење уговора за сваку партију посебно

Укупна процењена
вредностјавне набавке
(без ПДВ-а)

129.028.250,00 динара без ПДВ-а

Партија 5.

Лична заштитна опрема — остала заштитна опрема - Технички
центар Краryјевац,
процењене вредности: 12.164.250,00 динара без ПДВ
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2) Основни подаци о понуђачима за партију 5.

Благовремене понуде
Ред'
бр.
1
2

Број понуде

Назив и адреса понуfјача

ПИБ

53 од 11.02.2019.
године

„lsis" d.o.o. Булевар Николе Тесле ЗОа, 11080 Земун

101719673

205 од 07.02.2019.
године

„SE1BL TRADE' d.o.o. Београд,
Булевар Михајла Пупина 1Ог, 11070 Београд

100134210

Неблаговремене понуде
нема

3) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих
понуда за партију 5:

Назив и место понуђача

„SE1BL TRADE` d.o.o. Београд,
Булевар Михајла Пупина 1Ог, 11070 Београд

Износ понуде
без ПДВ-а

7.441.450,00 динара
Разлози одбијања понуде

Понуда понуТјача „SE1BL TRADE` d.o.o. Београд, број понуде 205 од 07.02.2019. године одбија се
као неодговарајуFiа и неприхватљива из следеFiих разлога:
ПонуТјено добро за позицију број 1. Заштитни шлем је неодговарајуflе јер није у складу са
захтеваним техничким карактеристикама наведеним у поглављу 3. Техничка стецификација
предметне конкурсне документације, узорак који је достављен нема подбрадну пластику на
бради, а која је захтевана у техничком опису ове позиције;
Понуfјено добро за позицију број 6. Заштитне кожне рукавице (тање) је неодговарајуће јер није
у складу са захтеваним техничким карактеристикама наведеним у поглављу 3. Техничка
стецификација предметне конкурсне документације. Понуђено добро нема трајно утиснуту ознаку
на достављеном узорку, а која је захтевана у техничком опису ове позиције;
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Понуђено добро за позицију број 19. Заштитне чизме (ципеле) за рад моторном тестером је
неодговарајуfiе јер није у складу са захтеваним техничким карактеристикама наведеним у
поглављу 3. Техничка стецификација предметне конкурсне документације.
Заштитне чизме (ципеле) за рад са моторном тестером треба да поседују метатарзалну заштиту
која прекрива пертле, распоређена од заштитне капне до врха ципеле (причвршТiена споља)
понуfјено добро и достављен узорак поседују метатарзалну заштиту, али иста не прекрива
пертле, тј. није причвршfiена споља у односу на пертле и није у складу са захтевом Наручиоца.
Ћон Заштитне чизме (ципеле) мора да буде двослојни, газни део је израFјен од нитрил ryме, а
средњи део ђона од полиуретана. Достављени узорак је 1ОО% нитрил гумени и није у складу са
захтевом Наручиоца.
ПонуТјач је као сатавни део понуде за партију 5 доставио Банкарску гаранцију за озбиљност
понуде у износу од 2% вредности понуде без ПДВ-а број UG 24747/19 са роком важења до
31.03.2019. године која није у складу са захтеваним средством финасијског обезбеt7ења из тачке
6.16.1.1 предметне конкусне документације у погледу рока важења Банкарске гаранције.
Наручилацје у тачки 6.16.1.1 предметне конкусне документације имеFју осталог навео да Понуfјач
као саставни део понуде (за сваку партију за сваку партију за коју се доставља понуда) доставља:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2% вредности понуде без ПДВ-а.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити неопозива, безусловна (без приговора) и
наплатива на први позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) дана дужим од
рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и
продужење рока важења банкарске гаранције за исти број дана.
ИмајуFiи у виду да је Понуђач у Обрасцу понуде Образац бр. 1 за Партију 5 навео да је рок важења
понуде 120 дана од дана отварања понуда, банкарска гаранција је морала да има рок важења од
најмање 150 дана од дана отварања понуда односно да има минимални рок важења до
11.07.2019. године.
На основу свега наведеног Комисија је поступила у складу са чланом 107. став 1. Закона о јавним
набавкама и понуду одбила као неприхватљиву.

4) Критеријум за доделу уговора: наlнижа понуFјена цена

5) Ранг листа понуђача на основу примене критеријума најнижа понуђена цена за
Партију 5.

РеД'
6R-

Назив noнyFjawa

ПонуТјена цена без ПДВ-а
(динара)

1

„lsis" d.o.o. Булевар Николе Тесле ЗОа, 11080 Земун

9.766.275,00
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6) Предлог Комисије за доделу уговора о јавној набавци Партија 5.
Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку бр. ЈНО/1000/0025/2018
(397/2018) Партија 5. Лична заштитна опрема — остала заштитна опрема - Технички
центар Крагујевац предлаже Наручиоцу да у складу. са чланом 107. став З. Закона
донесе Одлуку о додели уговора понуТјачу „lsis" д.о:о. Булевар Николе Тесле ЗОа,
11080 Земун, чија је понуда број: 53 од 11.02.2019. године оцењена као благовремена,
одговарајуflа и прихватљива, са понуТјеном ценом од 9.766.275,00 динара без ПДВ.
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.

~

Доставити:
- в.д. директору ЈП ЕПС
- Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове
- 2.5.13.2. Комисији за ЈН (Агатон Милошевиh - папирно)
- Писарници
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