2.5.0.0.-E.12.01.-262586/19-2018
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКГРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13
'
Број: 12.01.— 262586/4
Београд, 2 0 -09- 2018
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електопривреда Србије" (ЈП ЕПС
број 12.01.192621/ЗО-16 од 25.05.2016. године - пречишfiен текст) и члана 45. Правилника о
ближем уреFјивању 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.-262586/16-18 од 22.08.2018. године, в.д. директора ЈП ЕПС доноси
ОДЛУКУ О 3AKJbY4EFbY ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА за партију 1
за јавну набавку - Услуга поправке и одржавање клима уреТјаја

Број јавне набавке. .

ЈН/8100/0094/2017

Врста поступка јавне набавке

Отворени поступак

Циљ поступка =

Закључење оквирног споразума о јавној набавци

:.

Услуге

Врста предметајавнв набавке . - Назив јавне набавке

.

•

Услуга поправке и одржавање клима уређаја и
` осталих електро уређаја

Партија 1

Услуга поправке и одржавање клима ypeFjaja

Назив и ознака (шифра) из Општег
речника набавке за партију 1

Радови на инсталацији грејања, вентилације и
климатизације — 45331000 - 6

Процењена вредност јавне набавке.
за партијУ. 1:

4.000.000,00 динара без ПДВ-а

Позиција.у Плану јавних набавки
(број и назив);за партију 1

1.2.2191 —Услуга поправке и одржавања клима
уређаја и осталих електро ypeFjaja

Позиција у финансијском". плану
(ознака врсте плана) за партију 1

" 11.4.- Одржавање, врста плана 10. Остало

Оквирни споразум о јавној набавци услуга бр. ЈН/8100/0094/2017, за партију 1- Услуга поправке
и одржавање клима ypeFjaja закључује се са понуFјачем MAKSITEL DOO, Beograd, Првобораца
32а, 11090 Београд-Раковица, ПИБ 100227110, МБ 17350161, чија је понуда бр. 45/18 од
20.08.2018. године оцењена као благовремена, одговарајуflа и прихватљива са понуђеном
ценом од 682.000,00 динара без ПДВ-а. Оквирни споразум се закључује на износ од
682.000,00 динара без ПДВ-а.
Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца
у року од три дана од дана доношења.
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ОБРАЗЛОЖЕFbЕ
Комисија за јавну набавку у свом Извештају о стручној оцени понуда бр. 2.5.13.2.-Е.07.01.262586/16-18 од 22.08.2018. године констатовала је следеfiе:
Позив за подношење понуда објављен је у складу са 3ЈН дана 19.07.2018. године.
Последњи дан рока за подношење понуда, односно датум и сат рока за подношење понуда
био је 20.08.2018. године до 10,00 часова. Отварање понуда Комисија наручиоца је извршила
истог дана са почетком у 11,00 часова, о чему је сачинила Записник о отварању понуда, који
је истог дана послала понуFјачима препорученом пошиљком у складу са чланом 104. став 7.
ЗЈН. Комисија је једну неблаговремену понуду, неотворену, одмах по окончању поступка
отварања понуда вратила препорученом пошиљком пошиљаоцу (понуђачу).
1. Основни попаци о понvfiачима
.
Благовремене понуде
ПИБ

Ред.
бр,

Број понуде
и даryм

Назив`и адреса
понуFјача
.

1

99/18
17.08.2018.

KDS SYSTEM DOO, Војни пут 1 бр.462,
11080 Београд-Земун

1

108179688
20946938

45/18
20.08.2018.

MAKSITEL DОО,Првобораца 32а
11090 Београд-Раковица

1

100227110
17350161

2

- Партија

Nеблаговремена понуда
FR1G0 KL1MA, SZTR, Петра Коњовиfiа 12в, 11000 Београд
1.
Даryм и време пријема понуде: 20.08.2018. у 10,47 часова
Заводни број: 2.5.13.2.-Е.07.01.-407942/1-18 (за партију 1)
(неотворена понуда је враfiена понуfјачу одмах по окончању поступка отварања понуда, уз
допис бр.2.5.13.2.-Е.07.01.-262586/15-18 од 20.08.2018. године)
2. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих
понуда: нема одбијених понуда
3. Критеријум за закључење оквирног споразума за партију 1 - наЈнижа
понуFјена цена
Понуда понуђача KDS SYSTEM DOO, Београд, евидентирана у тачки 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
(У складу са чланом 93. 3ЈН и тачком 5.14 конкурсне документације - Додатна
објашњења, контрола и допуштене исправке Комисија је од понуђача KDS SYSTEM
DOO, Београд затражила писану сагласност да изврши исправку рачунске грешке у
укупном износу понуде, уместо 825.000,00, треба да стоји 835.000,00 динара без ПДВ-а).
Понуда понуђача MAKSITEL DOO, Београд, евидентирана у тачки 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
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Рангирање прихватљивих понуда за партију 1
Комисија након прегледа и стручне оцене понуда, прихватљиве понуде рангира
применом критеријума „најнижа понуТјена цена" на следеhи начин:
Ред.
бр.

Назив понуFјача ,

ПонуТјена. цена без .
ПДВ-а (динара)

1

MAKSITEL DOO, Београд

682.000,00

2.

KDS SYSTEM DOO, Београд

835.000,00

Напомена: Укупно понуТјена цена служи за пореFјење, рангирање и оцену
прихватљивости понуда према члану 3. тачка 33) Закона о јавним набавкама, а оквирни
споразум he се эакључити са прворангираним понуђачем, на износ укупно понуТјене
цене без ПДВ-а.
4. Предлог Комисије за закључење оквирног споразума о јавној набавци
На основу наведеног Комисија је предложила наручиоцу да донесе одлуку о закључењу
оквирног споразума са понуђачем MAKSITEL DOO, Београд, Првобораца 32а, 11090
Београд-Раковица, ПИБ 100227110, чија је понуда благовремена, одговарајуflа,
прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од 682.000,00 динара без ПДВ
на коју се закључује оквирни споразум за партију 1— Услуга поправке и
одржавање клима ypefjaja.
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.

Доставити:
- в.д. директору ЈП ЕПС
Руководиоцу организационе целине за набавке и комерцијалне послове
2.5.13.2. Комисији за ЈН (Србислави ПетровиFi)
Одељење за набавке ТЦ Нови Сад (А.Грујичин)
Писарници
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