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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА•СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевиfiа - Црног број 44
Место: Обреновац
Број: 5366-Е.О3.О3.-10802/12-2019
Свилајнац,
01 -[?- о19
(место и датум)
`
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике .Србије", број
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузеfiа „Електропривреда, Србије" (ЈП ЕПС
број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишfiен текст) и члана 45. Правилника о
ближем уреi7ивању поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електропривреда Србије" (ЈП
ЕПС број 12.01-359310/1-18 од 20.07.2018. године), наоснову Извештаја о стручној оцени
понуда (број 5366=Е.О3.О3.-10802/11-2019 од 23.01.2019. године), финансијски директор огранка
-ТЕНТ; по Пуномnћјцдирекrора Јi'i EПG број 12.01-296992/1-17 од 15.06:2017: rодине; у име и за
рачун ЈП ЕПС, доноси
ОДЛУКУ Q ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/3000/0544/2018.2208/2018
Уговор о јавној набавци добара: Компресор - ТЕМ, додељује се понуђачу: „lndustrijska oprema"
д.о.о. Земун, евидентирана код Понуfјача под бројем 1ЕО/035-19` од 22.01.2019. . године,
благовремена, одговарајуТiа, прихватљива и прворангирана са понуђеном ценом од 6.150,00
ЕУ, што по средњем курсу НБС (Листа број 13 од 22.01.2019. године) од 118,4071 динара за 1€,
на дан 22.01.2019. године, износи 728.203,67 динара беэ ПДВ-а.
Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у
_ .
року од три дана од дана доношења.
ОБРАЗЛОЖ.ЕF6Е

.

-

1. Предмет јавне набавке је набавка добара: Компресор - ТЕМ,
2. Процењена вредностјавне набавке износи: 800.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуfјачима:

1

Ред. бр.

•

Назив

1.

„ВРР group" д.о.о. Београд

2.

„MIGROS" д.о.о. Петроварадин

З.

„lndustrijska oprema д.о.о. Земун

.~

Адреса
Грчиfiа Миленка 39
11000 Београд
Буковачки пут 80
21132 Петроварадин
Банатска 28v
11080 Земун
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-

Виктора 3евника 1
31230 Ариље

„DELTA FILTER" д.о.о. Ариље
•
-

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Ред. бр.
(из тачке
„основни
подаци о
понуFјачима")

\
Разлози за одбијање понуде

•

Понуfјена цена

16.700,00 ЕУ,.што
по средњем курсу

•
Понуда понуТјача „ВРР group" д.о.о. Београд је
.
НБС (Листа бpoi 13
:: _~ t~_: - •:-:•. -.-. - неприхва~лаива._:збгз.:.: т~г :што ::. је ,..помуfјена- :цена:
..од г,~:0гсi`i
понуFјача
вeFia
од
процењене
вредности
ове
јавне
1,
године) од 118,4071
набавке, па је понуда неприхватљива (члан 3. став 1.
динара за 1€, на
тачка 33) ЗЈН) и одбија се у складу са :чланом 107.
дан 22.01.2019.
став 1. ЗЈН.

•

•

2

•

•

,

.

године, износи
1.977.398,57 динара
•
беэ ПДВ-а

Понуда понуfјача „MIGROS" д.о.о. Петроварадин је
неприхватљива због тога што је понуђена цена
понуFјача вefia од процењене вредности ове јавне
2.311.938,00
набавке, па је понуда неприхватљива (члан 3. став'.1. динара без ПДВ-а
тачка 33) ЗЈН) и одбија се •у складу са чланом 107.
став 1. ЗЈН.

5. Понуде понуfјача, које нису одбијене, а евидентиране су у тачки „основни подаци о
понуfјачима" под редним бројевима: 3. „1nc#ustrijska оргета" д.о.о. Земун и 4. „DELTA FILTER"
д.о.о. Ариље су благовремене, наручилац их није одбио због битних недостатака,
одговарајуfiе су, не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавеэе понуfјача
и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па су као такве оцењене
прихватљивим.
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуfјена цена.
7. Комисија је након прегледа и стручне оцене понуда и одбијања неприхватљивих понуда,
прихватљиве понуде рангирала применом критеријума „најнижа понуfјена цена" на
следеfiи начин:
Ред.
бр

Пону~ач

Цена
.

3.

•

~ .
„lndustrijska oprema" д.о.о. Земун
а

•

Ранг

6.150,00 ЕУ,
што по средњем курсу
НБС (Листа број 13 од
22.01.2019. године) од
118,4071 динара за 1€, на
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дан 22.01.2019. године,
• иэноси

•

4. --)„DELTA FILTER" д.о.о. Ариље

728.203,67 динара без
ПДВ-а
787.000;00
динара без ПДВ-а

2

8. На основу наведеног Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора
понуfјачу „lndustrijska oprema" д.о.о. Земун, чија је понуда благовремена, одговарајуflа,
прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од 6.150,00 ЕУ, што по средњем курсу
НБС (Листа број 13 од 22.01.2019. године) од 118,4071 динара за 1€, на дан 22.01.2019.
године, износи 728.203,67 динара без ПДВ-а.
.... _:,п•:~~ :. . _.__ess,u:цn~~c:':.:,.__._.......т.~...._..~...a.дti..:~:.::~

На 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.

Финансиј ки і ( ректор Огранка ТЕНТ

Доставити: финансијском директору Огранка,
комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви
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