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JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
Балканска 13
Број: 12.01.— 355940/ 7--І~
Београд, 

1 ~ -09- Z018
Ha основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузеЕга „Електопривреда Србије" (ЈП EПC број
12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о ближем
уреfјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електропривреда Србије" (ЈП EПC 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.- 355940/5-18 од 27.08.2018. године, в.д. директора ЈП EПC доноси

ОДЛУКУ 0 ЗАКlbY4E1-6У ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
JABHA HAБABKA ДOБAPA бр. ЈН/8500/0071/2017

Оквирни споразум о јавној набавци Резервни делови, опрема и материјал за потребе
одржавања путничких возила за потребе Техничког центра Краryјевац додељује се
понуfјачу:

„АНАБЕЛА" д.о.о. Крагујевац, 19 октобра бр. 2, 34000 Краryјевац
(ПИБ: 101508920, матични број 07696205)

и закључује се нa износ од 9.760.000,00 динара без ПДB-а, што представља процењену
вредност јавне набавке, нa основу понуде бр. 47 од 18.08.2018. године (заводни број
2.5.13.2.-Е0701-408624/1-18 од 20.08.2018. године) са понуfјеном ценом од 6.481.259,00
динара без ПДB-а.

Ова одлука се објављује нa Порталу управе за јавне набавке и интернет страници
Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

О БРАЗЛОЖЕЕ6Е

Назив јавне набавке:

Врста поступка;јавне набавке:

Резервни делови, опрема и материјал за потребе
одржавања путничких возила зa потребе Техничког
центра Краryјевац 

Отворени поступак

Закључење Оквирног споразума са једним понуfјачем на
период од две године

1) Врста предмета јавне набавке:

х
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2) Подаци о јавној набавци:

, "" " ; ; .. ,. .; Предметјавне'набавке::; ; ; . • ; ;
Резервни дел ови, опрема и материјал за
потребе одржавања путничких возила за
потре е Техничкогцентра Крагујевац

Укупна`процењена вредностјавне набавке . `  
(без ПДВ=а); • . .. . У 00000 инара9 760. , д
ВредНост ОКеирнОг .СпОразума ,о; јавној набавци ~(без ПДВ=а) 9.760.000,00 динара
Вредност оквирног споразума о јавној набавци
(са ПДB-ом): . 20000 инара9 955. , д

3) Основни подаци о понуђачима:

Еед:бр: . Назив и. адреса понуђача .

1. 47 од 18.08.2018. „АНАБЕЛА" д.о.о. Краryјевац, 19 октобра бр. 2,
34000 Краryјевац 101508920

Неблаговрегиене понуде .

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Нема одбијених понуда

5) Критеријум за оцењивање понуда:  Нагнижа понуђена цена 
Понуда понуђача, евидентирана у тачки 3. овое одлуке је благовремена, наручилац је
није одбио због битних недостатака, одговарајуfга је, не ограничава, нити условљава
права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне
набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

6) Ранг листа понуђача на основу примене критеријума: Нагнижа понућена цена

,
Ред...бр,

. •: :  ;
:; : ;Назив и место "понуђача .

:

. ,
Понуђенđ цена (без П,qВ=а)

1) АНАБЕЛА" д.о.о. Краryјевац, 19 октобра бр. 2, 34000
Краryјевац 6.481.259 00 PCД
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7) Предлог комисије за закључење оквирног споразума о јавној набавци: _
Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку бр. ЈН/8500/0071/2017 предлаже
Наручиоцу да у складу са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама донесе Одлуку
o закључењу оквирног споразума, на вредност од 9.760.000,00 динара без ПДB-а, са
понуfјачем: „АНАБЕЛА" д.о.о. Краryјевац, 19 октобра бр. 2, 34000 Крагујевац, ПИБ:
101508920, матични број 07696205 чија понуда бр. 47 од 18.08.2018. године је оцењена
као одговарајуЕга и прихватљива са понуТјеном ценом од 6.481.259,00 динара без ПДB-а.

Ha основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона о jaBHuM 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 оквирни споразум о јавној набавци, јер је поднета
само једна понуда.

Доставити:
- в.д. директору JП EПC
- Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове
- 2.5.13.2. Комисији за JH (Агатон Милошевиfl)
- 2.5.13.2.Одељење за набавке TЦ Нови Сад (А.Грујичин)
- Писарници
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