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Иаручилац. .! ґ ј Ј,авно предузеТге „ЕлектрОпривреда Србије" Бе0град
Адреса , ( " Ban канска 13
Место , :;: 1. 11000 Бе0град
Број ' ~ . " ј _ . , 1201-2599011 -/iđ
датум .` . ~' - 1 I 11 -09- 2018. ~; 

Ha основу члана 109. ЗакОна 0 јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", бр0ј
124/12, 14/15 и 68(15), члана 47. Статута Јавн0г предузеfiа „ЕлектОпривреда Србије" (ЈП ЕПС бр0ј
12.01.192621/30-16 Од 25.05.2016. гОдине - пречишнен текст) и члана 45. Правилника 0 уреfјивању
п0ступка јавне набавке у Јавном предузеЕгу „ЕлектрОпривреда Србије" Бе0град (ЈП ЕПС брОј
12.01.-359310/1-18 0д 20.07.2018. године), на основу Извештаја 0 стручнОј оцени.пОнуда К0мисије
именОване Решењем ,о 0бразовању кОмисије бр. 12.01.- 392459/3-17 Од 22.08.2017. гОдине, в.д.
директ0ра ЈП EПC дОн0си

ОДЛУКУ O OБfYCTABИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ.НАБАВКЕ БР. ЈН/8100/0063/2017
I

Јавна набавка бр.ЈН/8100/0063/2017 - Консултантске услуге за израду мапе процеса
Техничког центра у складу са новом организацијом ЈП ЕПС a на основу анализе и
поделе процеса и; документације ИMC Обуставља ce из разлога шт0 нису испуњени
усл0ви за!дОношење Одлуке 0 дОдели угОвОра, ОбзирОм да није прибављена ни једна
прихватљива понуда.

~
Ова Одлука се Објављује на ПОрталу управе за јавне набавке и интернет страници
наручи0ца у р0'ку Од три дана Од дана дОн0шења.

i
Образложење

~ _ј.. . { : . "
Мазив јавне набавке

, : . ~ 1 : -

Консултантске услуге за израду мапе процеса Техничког
центра у складу са новом организацијом ЈП ЕПС a на
основу анализе и поделе процеса и документације ИMC

" 
Врćта :п0ступк јавне. набавке !" ОтвОрени поступак ради закључења Уг0вОра 0 јавној набавци

i
1) Врста предмета јавне набавке: Услуге

~
2) Подаци 0 јавној набавци:

;

Гlредмет.јавне ~ абавке 
. . -
.

Консултантске услуге за израду мапе
процеса Техничког центра у складу са новом
организацијом ЈП ЕПС a на основу анализе и
поделе процеса и документације ИМС

Укупна- процењена вредноćт јавне.набавке - - , ' .,
(без :ПДВ=а) " '~ . 1. . . = 3.500.00000 динара,

Укупна вреднОćт уговОра 0 јавн0ј набавци (без
Пдв-а) f

/

Yкyпнa ВреднdСТ угОвОра 'o јавној набавци (Ca ;'
ПДВ-рм) ~ Р /

i
Позиција у Плану:набавки ЈП ЕПС за_2017. "
еđдину 1..-.

, . , . . ј 
..

. :

1.2.1321

1.21327
1.2..1328
1.2.1330 .

Позиција у трbгодишњем-програму пОсловања
ЈП ЕПС за период'2017.-2019.године.' VI - Остали п0сл0вни расхОди
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3) Основни п f да Iи о понуђачима:
; .

Благовремене понцде 
.. . . :

: Ред 
~ . бр. -. .

f } " . .
~рој Iонуде

• • - .
Назив и адреса понуђача:. .

.. _ - _._
ПИБ 

1 iПН-073,9/01/001
Од 11.06.2018.

„ТЕКОН-ТЕХНОКОНСАЛТИНГ" д.о.о.
Михаила Богиflевивиfiа 3/5

11000 Београд
102445156

2'
; 28-2018

Од 02.~07.2018.
ј

~ „Training & Development Consulting"
d.o.o.

Мостарска 103
11300 Смедерево

10 2496833
.

. ,  . - .. . • 
: Неблаговремен пон,уде - нема

4) Понуде; које су

~
понуда:

одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих

Назив и адрес
~по;нуfјача

. 

а
~~ ~ ..~ '

: ;

: _1'азлозиу одбијања понуда .~.  
. . •  2 ,  :

Укуггно
понуђена -.д " цена; (дин.,, 

без ЛДВ;а') 
Понуда је неприхватљива зато што:
Понуђач није доставио валидан доказ у складу са
поглављем 4. Додатни услови за учешfiе _у поступку

I

„ТЕКОН-

i

i
i

јавне набавке из члана 76. ЗHJ конкурсне
документације, тачком 6. пословни капацитет,
подтачка 4. где је наручилац захтевао да понуђач.
има и достави, као обавезни део понуде,
акредитован сертификат система менаџмента

ТЕХНОКОНСАЛТИ
НГ" д.о.о; ~
Михаила ~, !

квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO
9001:2015 који је важеТги и издат минимум 6 месеци
п е об ављивања Позива за подношење понуда нар ~ У
Порталу јавних набавки.

1.750.000,00
динара

Богићевивиfiа 3/5
i Понуђач је доставио Сертификат бр. SL21015Q,

11000 Београд
f
r

ј
!

~

верзија 2, према захтевима стандарда ISO
9001:2015 издат дана 05.02.2018. године (датум
преласка тј. ревизије у оквиру сертификационог
циклуса који је започео за време важења претходне
верзије стандарда ISO 9001:2008), који не
испуњава захтевани период од минимум 6 месеци
oд објаве Позива за подношење понуда дана

' 06.06.2018. године, чиме понуТјач није испунио
захтевани услов.

„Training & Понуда је неприхватљива зато што:
Developm'ent Понуђач није доставио; валидан доказ -- 789.000,00

Consulting"јд.о.о . акредитован сертификат система менаџмента динара
Мостарска 103 квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO

; 9001:2015 минимум 6 месеци пре објављивања
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11300 Смедерево

~

~
G

~

i

~

iозива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, како је захтевано у подтачки 4— тачке 6.
пословног капацитета у поглављу 4. Додатни
услови за yчewFie у поступку јавне набавке из члана
76. ЗHJ конкурсне документације зато што је:

I. Достављен Сертификат бр. 045121720 издат
од стране сертификационог тела „Montecert" кoje
поседује акредитацију Акредитационог тела Црне
rope и важи на територији Републике Црне Горе, a
'предметна јавна набавка за пружање
консултанских услуга кoд Наручиоца је на
;територији Републике Србије.
Увидом . у списак земаља потписника EA MLA
односно IAF MLA споразума 0 „признавању

~ еквивалентности система акредитације у оквиру EA
Ј односно IAF" утврђено је да Република црна
Гора није потписник наведених споразума док
Република Србија јесте, из чега произилази да
акредитације није у систему признавања
еквивалентности система акредитација и да као
таква није валидна у Републици Србији.

2. Достављен Сертификат бр. 045121720 према
захтевима стандарда MEST EN ISO 9001:2016
издат 22.04.2017. године, са датумом прве
сертификације . од 17.04.2017. године, који у
тренутку издавања није акредитован према
MEST EN ISO/1ЕС 17021:2016 чији је симбол
акредитације приказан на сертификату, јер је
додатак наведеној акредитацији ATCG-0062 број
Sm 16.02 издат касније односно 28.08.2017. године,
a до тада је важила акредитација ATCG-0062 са
додатком Сертификату 0 акредитацији Spoj Sm
16.02 издат дана 20.01.2017. године, чиме је
сертификационо тело било акредитовано према
MEST EN ISO/1ЕС 17021:2012. C обзиром да нису
испуњени захтеви стандарда SRPS ISO/1ЕС 17021-
1:2015 који гласе: „Документ (документи)
сертификације мора да идентификује одреднице за
разликовање ревидираних докумената oд сваког
претходног застарелог документа, у случају када се
издају било каква ревидирана документа
сертификације" и „Документ (документи)
сертификације мора дa идентификује назив, адресу
и знак сертификације сертификационог тела;
остале знакове (нпр. симбол акредитације, лого
клијента) моry дa се користе под условом да не
доводе у заблуду или да нису двосмислени",
сертификат који је понуђач доставио није
одговарајући 
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5) Предлог Комисије за обуставу поступка јавне набавке:

Ha основу н'аведеног Комисија је констатовала да нису испуњени. услови за доношење
Одлуке о додели уговора, с обзиром да није прибављена ни једна прихватљива понуда и
предложила; је наручиоцу да у складу са чланом 109.ЗЈН донесе Одлуку о обустави
отвореног п{оступка за јавну набавку бр. ЈН/8100/006З/2017 Консултантске услуге за
израду мапе процеса Техничког центра у складу са новом организацијом JП EПC a на
основу анализе и поделе процеса и документације ИМС.

Ha 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.

в.д. директора JП ЕПС

Доставити: '
- в.д. директора JП EПC
- Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове
- Директору Сектора за ИМС, Управе JП EПC (Татјана КлашиТг)
- Служби'за npaFieњe и оптимизацију јавних набавки — Нела Илић
- Одељењу за набавке TЦ Нови Сад (Невена Марчетић)
- Оделење за набавке TЦ Нови Сад (Андриана Грујичин)
- Писарници
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