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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска бр.13
Број:  1201.~Ј5И2`~ГоI~~-~о
Београд,

2 k - -21а
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузеFiа „Електропривреда
Србије" (пречиш%ени текст, ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и члана
45. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електропривреда
Србије" (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о
стручној оцени понуда (број 2.5.13.3.-Е.09.01.-354236/10-18 од 15.10.2018. године), в.д.
директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/8300/0116/2017

Уговор о јавној набавци бр. ЈН/8300/0116/2017 - ИзвоТјење радова на НЕЕО у ТО Шабац,
додељује се понуТјачу: Заједничка понуда - ,,ЈАДРАН" д.о.о. Београд, Корнатска бр.2,
Београд (носилац посла), „ПРОМОНТ" д.о.о. Београд, Заплањска 57а, Београд (члан) и
„EKOVOXPRODUKT" д.о.о. Beograd-Grabovac, Грабовац 173, Обреновац (члан), чија је
Понуда, евидентирана код ПонуТјача под бројем 247/18 од 21.08.2018. године, једина и
благовремена, одговарајуfiа и прихватљива са понуђеном ценом од 4.646.453,80 динара
без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року
од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Предмет јавне набавке је Извоfјење радова на НЕЕО у ТО Шабац.

2. Процењена вредност јавне набавке износи 4.800.000,00 динара без ПДВ.

З. Основни подаци о понуi7ачима:

Ред.
бр. Наэив . Адреса

1

Заједничка понуда:
„ЈАДРАн" д.о.о. Београд, Корнатска бр.2,
Београд (носилац посла),
„ПРОМОНТ" д.о.о. Београд, Заплањска 57а,
Београд (члан) и
EKOVOXPRODUKT` д.о.о. Beograd-Grabovac,

Грабовац 173, Обреновац (члан)

Корнатска бр.2, Београд

Заплањска 57а, Београд

Грабовац 173, Обреновац
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4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуFјена цена тих понуда:

Ред. бр.
(из тачке
„основни
подаци о
понуТјачима")

Разлози за одбијање понуде
ПОнуђена

цена
(из понуде)

/ / /

5. Понуда понуђача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки „Основни подаци о
понуi7ачима" под редним бројем 1. је благовремена, Наручилац је није одбио због
битних недостатака, одговарајуFiа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца
или обавезе понуТјача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као
таква оцењена прихватљивом.

6. 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 је предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, у случају
кад је прибављена само једна прихватљива понуда, донесе одлуку о додели уговора
понуТјачу: Заједничка понуда - ,,ЈАДРАН" д.о.о. Београд, Корнатска бр.2, Београд
(носилац посла), „ПРОМОНТ" д.о.о. Београд, Заплањска 57а, Београд (члан) и
„EKOVOXPRODUKT" д.о.о. Beograd-Grabovac, Грабовац 173, Обреновац (члан), чија је
понуда оцењена као благовремена, одговарајуhа и прихватљива са понуi7еном ценом
од 4.646.453,80 динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним 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 поднета само једна
понуда.
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д. директора ЈП ЕПС

д Грчи

Доставити: Служби за опште послове-предлагач; Комисији/Службенику зајавне набавке Драгана
ВеселиновиFi; потписнику; Извршном директору за послове финансија, Сектору за набавке и
комерцијалне послове; Сектору за правне послове; Сектору за финансијске послове; служба
задужена за план ЈН


