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JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
УПРАВА ЈП EПC
Балканска бр.13
Број: 12.01.214581/ ~%~г-/ѓ
Београд, 

3 ~  2018
Ha основу члана 108. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник Републике Србије", број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузеЕга „Електропривреда Србије"
(ЈП EПC број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишfiен текст) и члана 45.
Правилника о уреЕјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеЕгу „Електропривреда
Србије" (ЈП EПC број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној
оцени понуда (број 12.01.214581/14-18 од 23.08.2018. године), в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА
У OTBOPEHOM ПОСТУПКУ

JABHA HAБABKA бр. ЈН/1000/0500/2018

Уговор о јавној набавци услуга „ОДГ TENT A: Техничка контрола пројекта и ОДГ TENT A:
Надзор над извоЕјењем радова на изградњи постројења", додељује се групи понуђача:

• . ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. BEOGRAD, Булевар Muxauna Пупина 12, 11070 Нови
Београд, мaтични број 07470975, ПИБ 100389086, (носилац посла),

• ENERGOPROJEKT H1DROINŽENJERING A.D. BEOGRAD, Булевар Muxauna Пупина 12,
11070 Нови Београд, матични број 07023065, ПИБ 100001476, (члан групе понуђача),

• RUDARSKI 1NSTITUT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD
(ZEMUN), Бaтajнички пут 2, 11080 Земун, матични број 07029942, ПИБ 100201328, (члaн
групе понуfјача),

чија је Понуда, евидентирана код Понуfјача под бројем Р-022-EN-18 од 03.08.2018. године,
једина благовремена, одговарајуflа и прихватљива са понуfјеном ценом од 153.675.400,00
динара без ПДВ.

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

О БРАЗЛОЖЕЕbЕ

Предмет јавне набавке је набавка услуга „ОДГ TENT A: Техничка контрола пројекта и OДГ
TENT A: Надзор над извоЕјењем радова на изградњи постројења".

Процењена вредност јавне набавке износи 155.000.000,00 динара без ПДВ.
Основни подаци о понуЕјачу:

Назив и адреса: понуfјача

1.

Заједничка понуда:
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. BEOGRAD, Булевар Muxauna Пупина 12, 11070 Нови
Београд (носилац посла),
RUDARSKI 1NSTITUT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD
(ZEMUN), Батајнички пут 2, 11080 Земун (члан групе),
ENERGOPROJEKT H1DROINŽENJERING A.D. BEOGRAD, Булевар Михаила Пупина 12,
11070 Нови Београд (члан групе)
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Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: Нема
одбијених понуда.

Понуда понуfјача која није одбијена, a евидентирана је у тачки „основни подаци о понуТјачима"
под редним бројем 1. је благовремена, наручилац је није одбио због битних недостатака,
одговарајуТга је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуfјача и не
прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

Критеријум за закључење уговора је: Најнижа понуђена цена.

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
одреfјеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија, у случају кад
је прибављена само једна прихватљива понуда, предлаже наручиоцу, да у складу са чланом
107. став 3. ЗЈН донесе одлуку о додели уговора групи понуЕјача:

• ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. BEOGRAD, Булевар Михаила Пупина 12, 11070 Нови
Београд, матични број 07470975, ПИБ 100389086,

• ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. BEOGRAD, Булевар Михаила Пупина 12,
11070 Нови Београд, матични број 07023065, ПИБ 100001476,

• RUDARSKI 1NSTITUT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD
(ZEMUN), Батајнички пут 2, 11080 Земун, матични број 07029942, ПИБ 100201328,

чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајуflа и прихватљива са понуђеном ценом
од 153.675.400,00 динара без ПДВ.

Ha основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона o jaBHuM 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. ЗЈН, Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева
за заштиту права закључити уговор о јавној набавци, јер је примљена само једна понуда.

Доставити:
- в.д. директору JП ЕПС
- Директору сектора за кључне инвестиционе пројекте
- Извршном директору за послове финанасија
- Сектору за набавке и комерцијалне послове Управе
- Комисији за ЈН
- Архиви
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