
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13 Београд
Број: 12.01-~роо=~'І~/7 25І'ј
Датум 21 -02- 201~
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 „Електопривреда Србије" (ЈП
ЕПС број 12.01.-250616/75-18 од 24.08.2018. године - пречишfiен текст) и члана 45.
Правилника о ближем уреfјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеflу
„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.-385409/22-18 од 17.12.2018.
године, Комисије формиране решењем бр. 12.01.- 385409/2-18 од 06.08.2018. године, в.д.
директора ЈП ЕПС доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку услуга бр. ЈН/1000/0521/2018 (0276/2018) Модернизација система

отпепељивања ТЕНТ А

Уговор о јавној набавци услуга бр. ЈН/1000/0521/2018 (0276/2018) Модернизација система
отпепељивања ТЕНТ А додељује се понуТјачу De1ta inienjering d.o.o. Beograd, Заплањска
86,11000 Београд (носилац заједничке понуде), NDC doo Beograd, Венизелосова 11, 11000
Београд, DELTA PREVING d.o.o. Заплањска 86,11000 Београд и Граfјевинско привредно
друштво Николиfi доо, Ратинска 15, Краљево (учесници заједничке понуде) чија понуда бр.
105/18 од 19.11.2018. године је оцењена као благовремена, одговарајуflа и прихватљива са
понуђеном ценом од 147.000.070,00 динара 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.

Број јавне набавке

Врста поетупка јавме
набавке

Врств
набавке

Назив:јавне набавке

ЈН/1000/0521/2018 (0276/2018)

Преговарачки поступак са објављивањем позива за
подношење понуда на основу члана 123. Закона о
јавним набавкама

Уговор о јавној набавци

Услуге

Модернизација система отпепељивања ТЕНТ А

Јавна набавка није обликована по партијама

Процењена вредност јавне
набавке (без ПДВ=а) ' 150.000.000,00 динара

Вредност уговора о јавној
, на авци (без -а 147.000.070,00 динара
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ОБРАЗЛОЖЕFbЕ

Комисија за јавну набавку у Извештају о стручној оцени понуда констатовала је следеflе:
Отварање понуда за предметну јавну набавку извршено је дана 27.11.2018. године, о чему
је сачињен Записник о отварању понуда бр. 12.01.-385409/20-18 од 27.11.2018. године.
Непосредно након завршетка поступка јавног отварања понуда, Комисија је са понуi7ачем
спровела преговарачки поступак у два преговарачка круга, о чему је сачинила Записник о
преговарању бр. 12.01.-385409/21-18 од 27.11.2018. године и оба Записника доставила
noнvfiaчv v складv са чланом 104. став 6. Закона о iавним набавкама.

1. Основни подаци о понуђачу

лаговремене понуде

Ред:;
бр.

1.

Број понуде ;
и датум

105/18 од
19.11.2018.

De1ta inzenjering d.o.o. Beograd,
Заплањска 86,11000 Београд
и
NDC doo Beograd, Венизелосова 11,
11,000 Београд
и
DELTA PREVING d.o.o. Заплањска
86,11000 Београд
и
Граfјевинско привредно друштво
Николиfi доо, Ратинска 15, Краљево
(Заједничка понуда)

100062229
17085123
100121666
07757638
106691377
20660937
101250823
07614039

• ПонуТјена цена
; ; без ПДВ-а ,

ина(д а Р 

158.525.876, 00

Неблаговремене. понуде

нема

2. Поступак преговарања

У складу са одредбама конкурсне документације дефинисаним у тачки 7.11 Елементи
уговора о којима fie се преговарати и начин преговарања, Комисија је приступила
поступку преговарања са овлашfiеним представником понуfјача.
Елеменат уговора о којем се преговарало била је укупно понуfјена цена за предметне
услуге.
Преговарање је обављено писаним изјашњавањем овлашfiеног представника понуFјача
у два преговарачка круга, уписивањем понуi7ених јединичних цена и укупне цене без
ПДВ-а у Образац структуре цене за сваки преговарачки круг.
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Ред.
бр. Понуi7ач цена из понуде

__.:. .
цена после

поступка преговарачког. -.

1

De1ta inzenjering d.o.o. Beograd,
Заплањска 86,11000 Београд
и
NDC доо Beograd, Венизелосова
11, 11000 Београд
и
DELTA PREVING d.o.o.
Заплањска 86,11000 Београд
и
ГраFјевинско привредно друштво
Николиfl доо, Ратинска 15,
Краљево
(Заједничка понуда)

158.525.876,00 динара 147.000.070,00 динара

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

4. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуТјена цена

У току стручне оцене понуда, у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним
набавкама и тачком 7.23 конкурсне документације — Додатна објашњења, контрола
и допуштене исправке, Комисија наручиоца је од понуfјача затражила додатно
објашњење у вези захтеваног пословног капацитета које се односило на
поседовање лиценце 1052М1 — за термотехничке, термоенергетске, процесне и
гасне инсталације .за термоелектране снаге 10MW и више. Понуfјач је остављеном
року доставио објашњење — доказ на основу којег је комисија закључила да понуfјач
испуњава захтевани кадровски капацитет.

Након извршене стручне оцене понуда Комисија наручиоца је констатовала да је
понуда бр. 1 05/1 8 од 19.11.2018. године понуi7ача De1ta inzenjering d.o.o. Beograd,
Заплањска 86,11000 Београд (носилац заједничке понуде), NDC доо Beograd,
Венизелосова 11, 11000 Београд, DELTA PREVING d.o.o. Заплањска 86,11000
Београд и ГраFјевинско привредно друштво НиколиFi доо, Ратинска 15, Краљево
(учесници заједничке понуде) благовремена и одговарајуТiа, да не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуТјача и не прелази износ процењене
вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

5. Предлог Комисије за доделу уговора о јавној набавци

Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда и да у складу са чланом
107. став 2. ЗЈН нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу
уговора, Комисија предлаже Наручиоцу да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН
донесе Одлуку о додели уговора понуђачу De1ta inzenjering d.o.o. Beograd,
Заплањска 86,11000 Београд (носилац заједничке понуде), NDC доо Beograd,
Венизелосова 11, 11000 Београд, DELTA PREVING d.o.o. Заплањска 86,11000
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Београд и Граfјевинско привредно друштво Николиfl доо, Ратинска 15, Краљево
(учесници заједничке понуде) чија понуда бр. 105/18 од 19.11.2018. године је
оцењена као благовремена, одговарајуhа и прихватљива са понуТјеном ценом од
147.000.070,00 динара 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. ЗЈН, 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 (Ленка Кашиковиfi)
- Одељење за набавке ТЦ Нови Сад (А.Грујичин)
- Писарници

~
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