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Ji46H0 ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13
Број: 12.01.- 443965~~~ -~I~
Београд, 0 5 -12- 2016
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
уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузеFiу „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.- 443965/26-18 од 14.11.2018. године, Комисије формиране решењем бр.
12.01.- 443965/2-18 од 11.09.2018. године, в.д. директора ЈП ЕПС доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку услуга бр. ЈН/1000/0574/2018 (619/2018) - Израда предходне студије

оправданости са генералним пројектом формирања зеленог прстена у зони термоелектране
„Никола Тесла А"

Број јавне набавке ЈН/1000/0574/2018 (619/2018)

Врста посryпкв јавне
набавке.

преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење
понуда у складу са чланом 123. ЗЈН

Циљ:поступка = ; , Закључење уговора о јавној набавци "

Врста предмета јввне ,
набавке" '" : . , ,

услуге

Назив јавне набавке :
Израда предходне студије оправданости са генералним
пројектом формирања зеленог прстена у зони термоелектране
„Никола Тесла А"

Партије : Јавма набавка није обликована по партијама

Назив:и озн"ака
а. набавке 
(иiифра) из"

Општег;речник  : 71320000 - Услуге техничког пројектовања

Процењена
е 
вредност

јавне "набавк . ~ 15.000.000,00 динара без ПДВ-а

: Вредност уговора о јавној -
набавци'без ПДВ-а. ;,-" , . 14:970.000,00 динара без ПДВ-а

Вредност уговора о јавној
набавци: са ПДВ-ом': 17.964.000,00 динара са ПДВ-ом

Уговор о јавној набавци услуга бр. ЈН/1000/0574/2018 (619/2018) - Израда предходне студије
оправданости са генералним пројектом формирања зеленог прстена у зони термоелектране
„Никола Тесла А" додељује се понуfјачу Енергопројект Хидроинжењеринг а.д. Београд,
Булевар Михајла Пупина 12, 11070 Београд -, ПИБ 100001476, чија је понуда бр. 18100-203 од
05.11.2018. године оцењена као благовремена, одговарајуflа и прихватљива са понуђеном
коначном ценом у другом кругу преговарања од 14.970.000,00 динара без ПДВ.
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Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца у
року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕFbЕ

Комисија за јавну набавку у евом Извештају о стручној оцени понуда констатовала је следеТiе:

Позив за подношење понуда објављен је у складц са ЗЈН дана 11.10.2018. године.
Отварање понуда Комисија наручиоца је извршила дана 06.11.2018. године, о чему је сачинила
Записник о отварању понуда 12.01.-443965/24-18 од 06.11.2018. године.

Непосредно након окончања поступка јавног отварања понуда, Комисија наручиоца је спровела
преговарачки поступак у два преговарачка круга, о чему је сачинила Записник о преговарању бр.
12.01.-443965/25-18 од 06.11.2018. године и оба Записника доставила понуFјачу у складу са чланом
104. став 6. 3JFi

1. Основни подаци о понуђачу

Благовремене понуде ti .
Ре
д
бр~.

,Бро~ п,онуде ;.

~. и даryм._

..  ~ . .. . ~ .°~: ~ ~: . ~
Назив и~ адреса~~понуТјача ~: ~ ~. . . ,.= ~, . . -. . . . , : . ,-. ~ 

 .
~ , . ПИБ ~и МБ

ПонуFјена~ цена из. _
понуде без ПДВ-а 
 (динара) . 

18100-203

05.11.2018.

Енергопројект Хидроинжењеринг а.д.
Београд

Булевар Михајла Пупина 12
11070 Београд

100001476
07023065 14.980.000,00

. _ .. . .
Неблаговремене .понуде

нема

2. Поступак преговарања
У складу са одредбама конкурсне документације дефинисаним у тачки 5.2 Елементи уговора о
којима he се преговарати и начин преговарања, Комисија је приступила поступку преговарања
са овлашnеним представником понуFјача.
Елеменат уговора о којем се преговарало је укупно понуТјена цена за предметне услуге.
Поступак преговарања је обављен писаниним изјашњавањем овлашfiеног представника
понуFјача у два преговарачка круга, уписивањем понуђених јединичних цена и укупне цене без
ПДв-а у образац 2- Структура цене за сваки преговарачки круг.
Након првог, а потом и другог преговарачког круга Комисија Наручиоца је, уз образложење,
затражила од понуFјача смањење јединичне цене понуFјених услуга, о чему се понуi7ач изјаснио
у писаној форми и понудио коначну укупну цену.

Ток преговарања:
Назив понуfјача

Енергопројект Хидроинжењеринг а.д. Београд

Цена из понуде без ПДв-а (РСД) Цена након првог '
преговарачког круга без

пдв-а (Рсд)
Цена након другог

преговарачког круга без ПДв-а
(Рсд)

14.980.000,00 14.970.000,00 14.970.000,00
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3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуТјене цене тих понуда:
нема одбиiених понуда 

4. Критеријум за доделу уговора: наlнижа понуFlена цена 
Понуда понуi7ача из тачке 1. ове Одлуке је благовремена, наручилац је није одбио због битних
недостатака, одговарајуfiа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуfјача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена
прихватљивом.

5. Предлог Комисије за доделу уговора о јавној набавци
С обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107.
став 2. 3ЈН, 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. 3ЈН донесе одлуку о додели уговора понуТјачу Енергопројект Хидроинжењеринг
а.д. Београд, Булевар Михајла Пупина 12, 11070 Београд, ПИБ 100001476, чија је понуда бр.
18100-203 од 05.11.2018. године оцењена као благовремена, одговарајуFiа и прихватљива са
понуТјеном коначном ценом у другом кругу преговарања од 14.970.000,00 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. 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:
i- в.д. директору ЈП ЕПС

- Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове
- 2.5.13.2. Комисији за ЈН (Невена МарчетиFi) -"
- Одељење за набавке ТЦ Нови Сад (А.Грујичин)
- Писарници
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