
ПРИЛОГ 10А
JABHO ПPEДYЗEЋE „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
EЛEKTPOПPИBPEДA CPБИJE ЈП БЕОГРАД —
OГPAHAK "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана ЈерковиЕга број 1
XE „Зворник"

Број: 6.08.02.4-Е.02. О3.-399692/10-2018

Мали Зворник, /° • 0~,2©/ ?

Ha основу члана 108. Закона 0 јавним нaбaвкaмa („Службени гласник Републике Србије", број
124/12, 14/15 и 68/15), члaнa 47. Статута Јавног предузеflа „Електопривреда Србије" (ЈП EПC број
12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишflен текст) и члана 45. Правилника .0
уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузеfiу „Електропривреда Србије" (ЈП EПC број
12.01.-359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја 0 стручној оцени понуда (број
6.08.02.4-Е.02.О3.-399692/9-2018 од 10.09.2018. године), финансијски директор Огранка ДЛХЕ,
Зорица ЈовановиТг, no Пуномоfiју директора ЈП EПC број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. године и
Допуне Пуномоfгја број 12.01.47951/2-15 oд 07.10.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПОСТУПАК Набавке на које се непримењује ЗJH

број

ЈНГ/2100/О366/2018 —
" Услуге изношења смепа, чишпење канализације и водоснабдевања y XE 38

(CO Мали Зворник)"

Уговор - наруџбеница 0 набавци број ЈНГ/2100/0366/2018 — " Услуге изношења смеflа, чишflење
канализације и водоснабдевања у XE ЗB (CO Manu Зворник)", додељује се нa период од од 3
године, понуТјачу JKП „Дрина", Мали Зворник, Рибарска 23., чија је Понуда, евидентирана кoд
Понуfјача под бројем 6.08:02.4-Е.02.О3.-399692/7-2018 од 29.08.2018. године, једина и
благовремена, одговарајуfга и прихватљива ca понуг7еном ценом oд 12.653.760,00 динapa без
ПДВ.

ОБРАЗЛОЖЕЕbЕ

1. Предметјавне набавке су услуге зa JHГ/2100/0366/2018 - "Ycлyre изношења cмena,
чишпење канализације и водоснабдевања у XE ЗB (CO Manu Зворник)".

2. Процењена вредност јавне набавке износи: 13.500.000,00 динара без ПДВ.

3. Основни подаци 0 понуРјачима:

Редни
број Назив Адреса понуђача

1. JKП „Дрина" Мали Зворник, Рибарска 23

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и noнyђeнa цена тих понуда:

Нема одбијених понуда.

5. Понуда понуТјача, кoja ниje одбијена a евидентирана је у тaчки „основни подаци 0 понуЕјачима"
под редним бројем: 1 је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака,
одговарајуЕга је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуfјача и не
прелази износ процењене вредности јавне набавке, na je као таква оцењена прихватљивом.

1/2

6.08.02.4-E.02.03.-399692/10-2018



ПРИЛОГ10А

6. Критеријум за доделу уговора одређен у позиву за подношење понуда и конкурсној
документацији је најнижа понуТјена цена.

7. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107.
став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора
одреfјеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији; Комисија, у случају
када је прибављена само једна прихватљива понуда, предлаже Наручиоцу, да у складу са
чланом 107. став 3. ЗЈН, донесе одлуку о додели уговора понуТјачу JKП „Дрина", Мали
Зворник, Рибарска 23., чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајуЕга и
прихватљива са понуђеном ценом од 12.653.760,00 динара без ПДВ.

Ha основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

=Фи -iансијски директор. ~о ~
Огранка;Дринско — Лимске XE"7,.r`°
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Доставити:

г
',. gц  Јовановиfi ~

• Финансијском директору Огранка,
• Организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка,
• Комисији за JH и Архиви и
• Архива JH
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