
Одпука о закључењу оквирног споразума 

ЈАВНО ПРЕДу3ЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Балканска 13
Број: 2.5.0.0.-Е.12.01.-356388/15-2018
Датум: 1 8 -12- 2018

Јавна набавка бр. ЈН/8200/0097/2017

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузеfiа „Електопривреда Србије" (ЈП ЕПС број
12.01.192621/30-16 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.
2.5.0.0.-Е.12.01.-359310/1-2018 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени
понуда бр. 2.5.0.0.-Е.12.01.-356388/12-2018 од 24.08.2018. године, Комисије формиране решењем
бр. 2.5.1.0.-Е.12.01.-415673/3-2017 од 29.08.2017. године, в.д. директора ЈП ЕПС доноси

ОДЛУКА О ЗАКlbYЧEF6Y ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Број јавне набавке ЈН/8200/0097/2017
Врста поступка,јавне
набавке Отворени поступак

Циљ поступка: _
3акључења оквирног споразума, са једним понуFјачем, на
период од годину дана

Врста предмета јавне
набавке услуге

tlазив јавне набавке •.
услуге на одржавању административно-пословних објеката за
потребе ЈП ЕПС ТЦ Београд

Партије Јавна набавка није обликована по партијама
Назив и ознака (шифра) из
Општег речника набавке .

услуге одржавања и поправки
50000000-5

Процењена;вредностјавне °
набавке  . 1 98 008 000,00 динара, без ПДВ-а
Позиција у Плану јавних
набавки (број;и.назив)

1.2.2996 - услуге на одржавању пословно административним
објектима, за потребе ЈП ЕПС ТЦ Београд

'Позиција'у финансијском
плану .(ознака врсте плана) 11.4. - Одржавање V1- остали пословни расходи

Оквирни споразум о јавној набавци услуга бр. ЈН/8200/0097/2017 - Услуге на одржавању
административно-пословних објеката за потребе ЈП ЕПС ТЦ Београд, закључује се са групом
понуfјача: ЈАДРАН д.о.о. Београд, Корнатска 2, 11060 Београд, ПИБ 100206540 (носилац посла),
ШИПИНГ д.о.о. Београд, Драгана Ракиfiа 20Е, Београд-Земун, ПИБ 105659020 (члан групе
понуТјача), на износ од 167,035,081.00 динара, без ПДВ-а, што представља износ понуде бр. 248/18
од 22.08.2018: године, која је оцењена као благовремена, одговарајуfiа и прихватљива.

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

ОБРАЗЛОЖЕF6Е
Комисија за јавну набавку, у свом Извештају о стручној оцени понуда, констатовала је следеflе:
Позив за подношење понуда објављен је; у складу са 3ЈН, дана 23.07.2018. године.
Отварање понуда Комисија наручиоца је извршила дана 22.08.2018. године, о чему је сачинила
Записник и предала га овлашFiеном представнику понуFјача у складу са чланом 104. став 6. ЗЈН.
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Одлука о закључењу оквирног споразума

1. Основни подаци о понуђачима

Јавна набавка бр. ЈН/8200/0097/2017

. _ • • Благовремене понуде
Р.~. број и даryм понуде

(заводни број понуде) ` • назив и адреса понуђача  •

ПИБ '
(МТБ) .

Понуђена цена
без ПДВ-а

1•
248/18 од 22.08.2018.

(2.5.13.2.-Е.07.01.-
41 2449/1-201 7)

Група понуFјача:
100206540.
(07032358)
105659020
(20433965)

167,035,331.00
• "ЈАДРАН" д.о.о. Београд, Корнатска 2,

11060 Београд (Носилац понуде)
• ,,ШИПИНГ" д.о.о. Београд, Драгана

Ракиflа 20Е, Београд-Земун (члан)
Неблаговремених понуда није било.
2. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:
.Понуда понуТјача, из тачке 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.
3. Критеријум за закључење оквирног споразума:'најнижа понуfјена цена
Укупно понуТјена цена, без ПДВ-а, служи наручиоцу за рангирање понуда, а оквирни споразум се
закључује на износ укупно понуfјене цене из понуде.
4. Ранг листа понуђача на основу примене критеријума - најнижа понуђена цена:

Р.б. .. Назив;и.аАреса,понУђача:: , ... ,
ПонуFјена цена

( ПДВ-а) (без П В-а '

1
Група понуfјача:

• 167,035,081.00 РСД
• •

• "ЈАДРАН" д.о.о. Београд, Корнатска 2, 11060 Београд (Носилац
понуде)

•„ШИПИНГ" д.о.о. Београд, Драгана Ракиflа 20Е, Београд-Земун (члан)
5. Предлог Комисије за закључење оквирног споразума о јавној набавци
Приликом разматрања понуде, наручилац је уочио рачунске грешке у понуди па је, у складу са
чланом 93., захтевао и добио сагласност понуfјача да исте исправи, чиме је укупна цена понуде бр.
248/18 од 22.08.2018. године коригована на износ од 167,035,081.00 динара, без ПДВ-а.
С обзиром да је поднета само једна понуда, која је прихватљива, Комисија је предложила
наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. 3ЈН донесе Одлуку о закључењу оквирног споразума
са понуТјачем ЈАДРАН д.о.о. Београд, Корнатска 2, 11060 Београд, ПИБ 100206540 (носилац посла),
ШИПИНГ д.о.о. Београд, Драгана Ракиfiа 20Е, Београд-Земун, ПИБ 105659020 (члан групе
понуfјача), на износ укупно понуfјене цене од 167,035,081.00 динара, без ПДВ-а, из понуде бр.
248/18 од 22.08.2018. године, која је оцењена као благовремена, одговарајуFiа.и прихватљива.
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.
У складу са чланом 112. став. 2. тачка 5) 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.

в.дz.ди,рект9рСа ЈП ЕПС

Милорад ГрчиТi
Доставити:

- 1.0.0.0.010. - в.д. Директору ЈП ЕПС (ел јј~џ
- 2.5.0.0. - Руководиоцу организационе цвлин~- а-н °:° "' комерцијалне послове (електронски)
- 2.5.13.2. - Комисији за ЈН - Ћорђе Драгичввић (влектронски и папирно)
- 2.5.13.2. - Одељење за набавке ТЦ Нови Сад - Андриана Грујичин (електронски)
- Е.12.01. - Писарници (електронски и папирно)
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