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JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ,,,ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БEOГPAД - OГPAHAK TENT
Улица: Богољуба Урошевиfiа - Црног број 44
Место: Обреновац
.
Број: 5366-Е.03.03.-8049-2018
Свилајнац,
1 Э -07- 2(l18
(место u датум)

Ha основу члана 108. Закона 0 јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије",
број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног преду
зеflа „Електропривреда Србије"
(ЈП EПC број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године пречишfiен текст) и члана 37.
Правилника 0 уреfјивању поступка јавне набавке у Јавно
м предузеfiу „Електропривреда
Србије" (ЈП EПC број 12.01-3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основ
у Извештаја 0 стручној
оцени понуда (број 5366-Е.О3.О3.-8049/8-2018 од 07.02.2018. године
), финансијски директор
огранка TEHT, no Пуномоfiју директора ЈП EПC број 12.01296992/1-17 од 15.06.2017.
године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси
ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПOCTYПAK
JABHA НАБАВКА бр. ЈН/3000/0678/2017 (1155/2017)
Уговор 0 јавној набавци услуга: Текуfiе одржавање противпожарне
централе - ТЕМ, додељује
' се понуfјачу „Securiton" д.о.о Београд, Данила Лекиflа Шпанц
а 31,- 11070 Београд, чија је
Понуда, евидентирана код Понуfјача под бројем 531/18 'од
30.01:2018. године, једина и
оцењена као благовремена, одговарају%а и прихватљива са понуТј
еном ценом од 408.000,00
динара без ПДВ.
,
.
Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набав
ке
и
интер
нет
страни
ци
~
,.. Наручиоца у року од три дана oд дана доношења.
О БРАЗЛОЖЕЕ6Е
1. Предмет јавне набавке је набавка услуга: Текуflе одржавање
противпожарне централе ТЕМ.
2. Процењена вредностјавне набавке износи: 500.000,00 динара
без
3. Основни подаци 0 понуђачима:
F .
Назив
бр.
1
„Варност-Фител" а.д. Београд
2

ПДВ.

'
,

„Securiton" д.о.о Београд

,

; Адреса

Гундулиfгева 8-10
11080, Земун
Данила Лекиflа Шпанца 31
11070 Београд
,

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуfјена
цена тих
Р
еД'
бр.
1

Разлози за одбијање понуде

,
Понуда понуТјача Варност-Фител" а.д. Београд је
неприхватљива због тога што понуfјач није доказао да

понуда:

Понуfјена цена

Ознака
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EПC
да
рас'полаже неопходним кадровским капацитетом, односно е
страм
од
н
обље
оспос
но
има једног сервосера који је струч
за вршење услуге сервисирања 150.000,00 динара
произвоfјача опреме
без ПДB
ом
предметне набавке који се доказује фотокопиј
о
е
сертификата издатог од стране произвоfјача опрем
ет
завршеној , обуци за рад на уреfјајима који су предм
ван
набавке са преводом на српски језик. Овај доказ је захте
јавне
пку
посту
у
ће
учеш
тачком 4.2. „Додатни услови за
у
набавке из члана 76. Закона" конкурсне документације
ољи
задов
ач
оквиру тачке 5. .којом се захтева да понуђ
одреЕјени кадровски капацитет. Како ово јесте битан
недостатак у складу са чланом 106, став 2. ЗЈН, Наручилац
је дужан да одбије овакву понуду.
је у тачки „основни подаци о
5. Понуда понуfјача," која није одбијема, a евидентирана
ад је благовремена, Наручилац.
понуЕјачима" под редним бројем: 2. „Securiton" д.о.о Беогр
ограничава, нити. условљава
је није одбио због битних недостатака, одговарајуЕга је, не
процењене вредности јавне
права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ
.
набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
испуњени услови за . рангирање
7. Како је поднета само једна прихватљива понуда, нису
~
понуда.
понуда, те да, у складу са чланом
8. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива
еном критеријума за доделу
107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда прим
документацији, Комисија,
уговора одреfјеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној
атљива понуда, предлаже Наручиоцу, да у
у случају када је прибављена само једна прихв
ли уговора понуђачу „Securiton"
складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе одлуку о доде
одговарајуЕга и прихватљива са
д.о.о Београд, чија је понуда оцењена као благовремена,
понуТјеном ценом од 408.000,00 динара без ПДВ.
Ha основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука:
Захтев, за заштиту права може се
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама
Порталу јавних набавки.
поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на
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Финанси'ски ► иректор Огранка TENT
м

вић, дипл. екон.
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и за набавке и коѓрцијалне
Доставити: финансијском директору Огранка, op•a11'aи:ној цвлин
послове Огранка, Комисији за JH и Архиви

