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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13
Број:
Београд, ̂  •:-5- ..П1- 7fl _

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), члана 47. Стаryта Јавног предузеfiа „Електопривреда Србије" (ЈП ЕПС број
12.01.250616/75 од 24.08.2018. године - пречишfiен текст) и члана 45. Правилника о ближем
уреТјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеТiу „Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС бр. 12.01.-
359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 2.5.13.2.-
Е.07.01.- 438433/17-18 од 04.12.2018. године, в.д. директора ЈП ЕПС доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци услуге Израда документације за потребе прибављања дозвола у оквиру
кључних инвестиционих пројеката, јавна набавка бр. ЈН/1000/0470/2018 (61 0/201 8) додељује се
понуТјачу „Заштита на раду и заштита животне средине „Београд" доо 1160 Београд Дескашева
7 ПИБ 100005037 и Tehpro d.o.o. 11250 Београд-Железник Лоле Рибара 120 (заједничка понуда),
ПИБ 100183332, чија је понуда бр. 22-2552/2 од 19.11.2018. године оцењена као 'благовремена,
одговарајуfiа и прихватљива, са понуђеном ценом од 24.900.000 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.

ОБРАЗЛОЖЕF6Е

Број јавне набавке ЈН/1000/0470/2018 (610/2018)
Врста поступка јавне
набавке Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива

Циљ поступка Закључење уговора о јавној набавци
Врста предмета јавне
набавке услуге

Назив јавне набавке Израда документације за потребе прибављања дозвола у
оквиру кључних инвестиционих пројеката

Партије Јавна набавка није обликована по партијама

Назив и ознака (шифра) из
Општег речника набавке 7132000 Услуге техничког пројектовања

Процењена вредностјавне
набавке 25.000.000,00 динара без ПДВ-а

Позиција у Плану јавних
набавки (број и назив)

1.2.35 Израда документације за потребе прибављања
дозвола у оквиру кључних инвестиционих пројеката

Позиција у финансијском
плану (ознака врсте плана) V1- Остали пословни расходи
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1. Остали подаци о поступку набавке

ГраFјански надзорник Не Електронска лицитација Не

централизоваи~а набавка Не Систем динамичке набавке Не

Резервисана јавна набавка Не Еколошка /иновативна/социјална
набавка Не

I
Позив за подношење понуда објављен је у складу са Законом о јавним
30.10.2018. године.

Отварање понуда Комисија наручиоца је извршила дана 26.11.2018. године, о
Записник о отварању понуда и доставила га понуТјачу у складу са чланом 104.
јавним набавкама.

2. Осмовни подаци о понуђачима

набавкама дана

чему је сачинила
став 7. Закона о

Благовремене понуде

Ред.
бр.

Број понуде
и даryм Назив и адреса понуђача ПИБ и МБ

Понуђена цена
без ПДВ-а
(динара)

1'
22-2552/2

19.11.2018.

Заштита на раду и заштита животне
средине „Београд" доо 1160 Београд
Дескашева 7

Tehpro d.o.o. 11250 Београд-Железник Лоле
Рибара120
(заједничка понуда)

100005037
07030266
1 001 83332
07762577

24.900.000,00
РСД

_
Неблаговремене понуде

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

4. Критеријум за доделу уговора: наlнижа понуТјена цена 
Понуде понуТјача, евидентиране у тачки 2. овог Извештаја су благовремене, наручилац их није
одбио због битних недостатака, одговарајуfiе су, не ограничавају, нити условљавају права
наручиоца или обавезе понуi7ача и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па су
као такве оцењене прихватљивом.
5. Ток преговарачког поступка
Посryпак преговарања је обављен писаним изјашњавањем понуТјача у два преговарачка круга.
Попуњавање обрасца подразумева: уписивање укупно понуТјене цене без ПДВ-а која не може
бити веfiа од понуi7ене цене из достављене понуде (без ПДВ-а).
Први круг преговарања : Понуђач је на Обрасцу који му је доставила комисија понудио цену од
24.900.000,00 динара.
Други круг преговарања: После паузе од 10 минута понуFјач је на обрасцу који му је достављен
од стране комисије понудио цену од 24.900.000,00 динара.
Обрасци са понуfјеним износом у оба преговарачка круга су саставни део Записника о
спроведеном преговарачком посryпку.
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6. Ранг листа понуђача на основу примене критеријума: На]нижа понцђена цена

Ред.
бр

Назив и место понуFјача Понуfјена цена (без
ПДВ-а)

1.

Заштита на раду и заштита животне средине „Београд"
доо 1160 Београд Дескашева 7
и
Tehpro d.o.o. 11250 Београд-Железник Лоле Рибара 120
(заједничка понуда)

24.900.000,00 РСД

7. Предлог Комисије за доделу уговора о јавној набавци

На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. Закона о
' јавним набавкама донесе одлуку о додели уговора понуi7ачу „Заштита на раду и заштита
животне средине „Београд" доо 1160 Београд Дескашева 7 ПИБ 100005037 и Tehpro d.o.o.
11250 Београд-Железник Лоле Рибара 120 (заједничка понуда),ПИБ 100183332, чија је понуда
бр. 22-2552/2 од 19.11.2018. године понуда благовремена, одговарајуfiа и прихватљива, са
понуђеном ценом од 24.900.000,00 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.

У складу са чланом 112. став. 2. ЗЈН, наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права закључити уговор о јавној набавци, јер је поднета самјдјна понуда.
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Доставити:
- в.д. директору ЈП ЕПС

Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове
2.5.13.2. Комисији за ЈН (Јожеф Ћуми%)
2.5.13.2 Одељење за набавке ТЦ Нови Сад (А.Грујичин)
Писарници
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