
~ ~

Одлука о'додели уговора

ЕПС

QF-G-100

1/3

JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
YПPABA JП EПC
Улица Балканска б о' 13
Број: ~~.~%. у~ 7~~/3 ~ Iд
Београд, ђ1 . 09  . године

Ha основу члана 108. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник Републике Србије", број
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47, a y вези члaнa 50. Статута Јавног предузеfга
„Електопривреда Србије" (ЈП EПC број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године- пречишЕген '
текст) и члана 45. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу
„Електропривреда Србије" (број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018) и на основу Извештаја о
стручној оцени понуда (број Е.10.01.-406785/2-18 од 06.09.2018. године) в.д. директора ЈП
ЕПС, доноси

ОДЛУКУ 0 3AKf6YЧEF6Y OKBИPHOГ СПОРАЗУМА
У OTBOPEHOM ПОСТУПКУ CA ЈЕДНИМ ПОНУЋАЧЕМ

HA ПЕРИОД ДO ДBE ГОДИНЕ
JABHA HAБABKA бр.ЈН/8400/0129/2017.

Услуге координатора за БЗP на градилиштима
; а
к; ч ;

1. У отвореном поступку јавне набавке ради закључења оквирног споразума са једни~
понуђачем на период до две године, за јавну набавку услуге: Услуге координатора зa БЗP на
градилиштима (Назив и ознака из ОРН: 71317200 - Услуге у области здравства и
безбедности), број JH /8400/0129/2017, закључује се оквирни споразум ca Понуђачем lbупка
Антанасијевиfl ПР, Агенција зa консалтинг и менаџмент послове KTM system, yn. lbутице
Богдана бр. 33, 16000 Лесковац, ПИБ:106360683, који је поднео заједничку понуду са
„Станковић-Инжењеринг" доо, Јужноморавских бригада бр. 95, 16000 Лесковац, nuB
104707916 чија је понуда 01/06-08-2018 од 06.08.2018. године (ЈП EПC број Е.10.01-403588/1-
18, од 16.08.2018. године) оцењена као благовремена, одговарајуЕга и прихватљива са
понуђеном ценом од 7.095.000,00 динара без ПДB — а. Оквирни споразум се закључује на
износ од 8.600.000,00 динара без ПДB-а, што представља процењену вредност набавке и
вaжи до утрошка наведене вредности, a најдуже нa период до две године од дана његовог
закључења. r '

2. Ова одлука се објављује нa Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у poi~~ '
од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЕ6Е

Предмет јавне набавке: Услуге координатора за БЗP на градилиштима
Назив из општег речника набавке: Услуге у области здравства и безбедности
Ознака из општег речника набавке: 71317200

Процењена вредност јавне набавке износи: 8.600.000700 динара без ПДB-а, односно no
гoдинaмa: 2017. гoдинa - 8.600.000,00 динара без ПДB — a. ~' `

2.5.0.0.-E.12.01.-406785/3-2018
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Поступак отварња понуда спроведен је дана, 17.08.2018. године, са почетком у 1215
часова, о чему је сачињен Записник о отварању понуда (ЈП EПC број Е.10.01-406785/1-
18 од 17.08.2018. године), који је достављен понуfјачима у законом предвиђеном року.

1) Основни подаци о Понуђачима:

Ред.
бр. Назив Aдpeca ПонуЕјена цена . ;-

без ПДB ~

1. „Kopering" doo

ул. Раде Кончара
бр. 1, 21131
Петроварадин,
Нови Сад

8.460.000,00
динара

2

Заједничка понуда:
lbупка Антанасијевиfг ПР,
Агенција за комсалтинг и
менаџмент послове KTM
system, носилац посла и
„Станковиfi-Инжењеринг"
доо, члан групе понуђача

ул. љутице
Богдана бр.
33,16000 Лесковац
ул.Јужноморавских
бригада бр. 95,
16000 Лесковац

7.095.000,00
динара

-.:

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуЕјена цена тих понуда:

- Нема одбијених понуда
Понуде понуfјача, евидентиране у тачки „основни подаци о понуЕјачима" под редним
бројем 1. и 2. су благовремене, Наручилац их није одбио због битних недостатака,
одговарајуfiе су, не ограничавају, нити условљавају права Наручиоца или обавезе
Понуfјача, па су као такве оцењене прихватљивим.

2) Критеријум за оцењивање понуда:

Критеријум за закључење оквирног споразума одреЕјен у Позиву за подношење понуда ;
и Конкурсној документацији, гласи: "Најнижа понуfјена цена". Критеријум служи само за
рангирање понуда, a оквирни споразум се закључује на процењену вредност набавке

3) Ранг листа понуТјача на основу примене критеријума:

F
бр. Назив ПонуТјена цена без ПДB

1

Заједничка понуда:
lbупка АнтанасијевиЕг ПР, Агенција за
консалтинг и менаџмент послове KTM
system, носилац посла и
„Станковиfl-Инжењеринг" доо, члан
групе понуЕјача

7.095.000,00 динара
-

r.'.; 

2 „Kopering" doo 8.460.000,00 динара
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4) Предлог комисије за закључење оквирног споразума:

C обзиром да су прибављене две прихватљиве Понуде, те да, у складу са чланом 107.
став 2. ЗЈН, применом критеријума за закључење оквирног споразума одреТјеног у
Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија предлаже
Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 6. ЗJH донесе Одлуку о закључењу
оквирног споразума са ПонуЕјачем Јbупка АнтанасијевиЕг ПР, Агенција за консалтинг и
менаџмент послове KTM system, yn. љутице Богдана бр. 33,16000 Лесковац,
ПИБ:106360683, који је поднео заједничку понуду са „Станковиfi-Инжењеринг" доо,
Јужноморавских бригада бр. 95, 16000 Лесковац, ПИБ 104707916 као прворангираним,
чија је понуда број 01/06-08-2018 од 06.08.2018. године (ЈП EПC број Е.10.01-403588/1-
18, од 16.08.2018. године) оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива, са
понуЕјеном ценом од' 7.095.000,00 динара, Sea ПДB-а. Оквирни споразум се закључује
на износ од 8.600.000,00 динара, Sea ПДB-а, што представља процењену вредност
предметне набавке и важи до утрошка наведене вредности, a најдуже на период до:
две године, од дана његовог закључења.

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.

. ,г~ректора JП EПC
' Ї в, ~ ~ — i
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Доставити копију: Кабинету в.д. директора JП ЕПС, Сектору •; опште послове Извршном директору
за послове финанасија, Сектору за набавке и комерцијалне послове Управе, Служби за аналитику,
Комисији за JH (Марија Петровић, marija.petrovic@eps.rs) и Архиви


