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2.5.0.0.-E.12.01.-99973/1-2019
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13
Број: 1г.01.ДаТУм: 21 - 02- 21~13
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 поступка 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.07.01-447676/20-18 од 12.12.2018. године, в. д. директора ЈП ЕПС, доноси
ОДЛУКУ о ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци услуга бр. ЈН/1000/0453/2018 (612/2018) ОДГ ТЕНТ А: ПратеТiе услуге у
реализацији пројекта - испитивања, анализе, прорачуни додељује се понуFјачу „Технички Центар
- Инспект" ДОО Обреновац, Немањина 183 Б, Обреновац, ПИБ 106514191, МБ 20619635 и
Универзитет у Београду - Машински факултет Београд, Краљице Марије 16, Београд, ПИБ
100209517, МБ 07032501 (Заједничка понуда) чија понуда бр. 100-11/2018 од 15.11.2018. године
је оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива са понуFјеном ценом након
спроведеног поступка преговарања од 93.000.000,00 динара без ПДВ-а.
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

ЈН/1000/0453/2018 (612/2018)

Предметјавне набавке

ОДГ ТЕНТ А: ПратеТiе услуге у реализацији пројекта - испитивања,
анализе,прорачуни
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење
понуда у складу са чланом 123. ЗЈН

Врста поступка јавне
набавке
Врста предмета јавне
услуге
набавке
Циљ поступка

Уговор о јавној набавци

Процењена вредност
јавне набавке

94.000.000,00 динара без ПДВ-а
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2. Остали подаци о поступку набавке
Позив за подношење понуда објављен је, у складу са 3ЈН, дана 30.10.2018. године.
Јавно отварање понуда Комисија наручиоца је извршила дана 27.11.2018. године, о чему
је еачинила Записник о отварању понуда број 12.01.- 447676/18 -18 од 27.11.2018. године
и предала га овлашhеном представнику понуТјача у складу са чланом 104. став 6. 3ЈН.
3. Основни подаци о понуђачима

Благовремене понуде
Rед.
up

1

Број понуде и

Назив и адресв понуТјача

ПИБ и мБ

ДаryМ

100-11/2018 .
од 15.11.2018

„Технички Центар — Инспект` ДОО
Обреновац, Немањина 183 Б,
Обреновац
и
Универзитет у Београду —
Машински факултет Београд,
Краљице Марије 16, Београд
(Заједничка
. понуда)

Понуi7ена цена
без ПДВ-а
(динара).

106514191
20619635
100209517

93.000.000,00

07032501

Неблаговремене понуде
нема

4. 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, пре стручне оцене понуда и провере
њихове прихватљивости, прво преговарати о коначно понуfјеној цени из понуде.
Након окончања посryпка јавног отвврања понуда, истог дана, спроведен је посryпак
преговарања, на начин како је дефинисано тачком 8.12. Начин воfјења преговарачког
посryпка предметне конкурсне документације, о чемује сачињен Записник о преговарању
бр. 12.01.- 447676/19-18 од 27.11.2018. године и исти је по завршетку поступка
преговарања предат понуfјачу.
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4.1 Ток преговарања

Назив и адреса понуFјача

Понуfјена
цена из
понуде

1 круг
преговарања
(дин)

11 круг
преговарања

93.000.000,00

93.000.000,00

(дин)

(дин)
„Технички Центар — Инспект" ДОО
Обреновац, Немањина 183 Б,
Обреновац
Универзитетиу Београду —
Машински факултет Београд,
Краљице Марије 16, Београд
(Заједничка понуда)

93.000.000,00

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих
понуда: нема одбијених понуда

б. Критеријум за доделу уговора: наiнижа понуfјена цена
Комисија наручиоца је извршила стручну оцену понуда и констатовала да је понуда
понуТјача „Технички Центар — Инспект" ДОО Обреновац, Немањина 183 Б, Обреновац и
Универэитет у Београду — Машински факултет Београд, Краљице Марије 16, Београд
(Заједничка понуда), благbвремена и одговарајуfiа, да не ограничава, нити условљава
права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне
набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.
7. Ранг листа понуђача на основу примене критеријума: Наlнижа понУђена цена
Ред.
бр.

,

Назив и место понуђача

.

Понуђема цена (без ПДВ=а)

„Технички Центар — Инспект" ДОО Обреновац,
Немањина 183 Б, Обреновац
1'

Универзитет у Београду
р ду
и — Машински факултет
Београд, Краљице Марије 16, Београд
(Заједничка понуда)

93.000.000,00
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8. Предлог Комисије за доделу уговора о јавној набавци
Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку бр. ЈН/1000/0453/2018 (612/2018)
предлаже Наручиоцу да у складу са чланом 107. став З. Закона о јавним набавкама
донесе Одлцку о додели Уговора понуfјачу „Технички Центар - Инспект" ДОО
Обреновац, Немањина 183 Б, Обреновац, ПИБ 106514191,
МБ 20619635 и
Универзитет у Београду - Машински факултет Београд, Краљице Марије 16,
Београд, ПИБ 100209517, МБ 07032501 (Заједничка понуда) чија понуда бр. 10011/2018 од 15.11.2018. годинеје оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива
са понуFјеном ценом након спроведеног поступка преговарања од 93.000.000,00
динара без ПДВ.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука:
У складу са чланом 149. став б. 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. 3ЈН, наручилац може и пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци, јер је поднета само једна
понуда.

~

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